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1.ALGEMEEN
De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg is
opgericht in 1907. De missie van de NVTG is: ‘het actief bijdragen aan de verbetering van de
gezondheid en gezondheidszorg in lage- en midden- inkomenslanden, alsmede in Nederland, door
middel van onderwijs, onderzoek en pleitbezorging’.
Kernactiviteiten van de NVTG zijn het stimuleren van debat, het waarborgen van de kwaliteit van
artsen internationale gezondheidszorg & tropengeneeskunde (AIGT-KNMG) en het organiseren van
congressen en bijeenkomsten. Daarnaast biedt de NVTG een platform voor professionals en
geïnteresseerden in internationale gezondheidszorg. Ook wil ze een bijdrage leveren aan het op de
politieke agenda zetten van internationale samenwerking, en duurzame ontwikkeling met betrekking
tot internationale gezondheidszorg.
1.2 Bestuur
Het bestuur bestaat uit leden die afkomstig zijn uit vakspecialismen, organisaties of instellingen die
zich vanuit Nederland met internationale gezondheidszorg vooral in lage en midden inkomenslanden
bezighouden.
In 2020 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Joop Raams, huisarts, voorzitter
Marieke Lagro, gynaecoloog, Groen Hart Ziekenhuis, Gouda, secretaris tot 1-4-2020
Jaco Verweij, medisch moleculair microbioloog/parasitoloog, ETZ Tilburg, secretaris sinds 1-4-2020
Guus Eskens, apotheker np, penningmeester
Joyce Browne, arts-onderzoeker Julius Centrum Utrecht
Kartini Gadroen, arts-epidemioloog werkzaam bij Artsen zonder Grenzen
Hanneke Dekker, kinderarts, RadboudMC, Nijmegen, portefeuillehouder scholing en herregistratie
Mariëlle Bemelmans, directeur Wemos
Willemijn van Leeuwen
Inge Schepens, voorzitter TROIE
Sofie Jacobse, secretaris TROIE

In 2020 vergaderde het bestuur acht keer. Er was één vergadering met het dagelijks bestuur van het
CIGT. Op 20 november vond een Heidemiddag plaats.
Op 30 januari was het jaarlijkse overleg van het bestuur met de werkgroepen. De Algemene
Ledenvergadering vond op 11 september plaats. Vanwege de pandemie was de ALV verplaatst en
online georganiseerd.
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1.3 Leden
Per 31-12-2020 is het aantal leden 808, dit zijn er 13 minder dan eind 2019 (821): 6 ereleden, 630
standaard, 65 gepensioneerd, 17 partner, 90 student. Uitschrijvingen: 60 (van wie 1 overleden). 7
buitengewone leden worden niet meer meegeteld (staan wel in adressenlijst maar betalen niet),
aantal nieuwe leden: 47. Dit zijn o.a. 25 mensen die zijn aangenomen voor de opleiding AIGT.
Veel leden van de NVTG zijn actief in commissies, werkgroepen, het Concilium, het bestuur, de
redactie van MTb, de organisatie van het jaarlijks symposium, het Dutch Global Health Film Festival,
en bij andere activiteiten. Zij doen dit met grote inzet en enthousiasme en onbezoldigd. Het bestuur
van de NVTG waardeert deze enorme inzet en betrokkenheid en bedankt haar leden hier van harte
voor.

1.4 Ondersteuning
Het bestuur kan haar werkzaamheden niet uitvoeren zonder de enthousiaste en gewaardeerde
ondersteuning en inzet van de volgende werknemers:
Janneke Pala-van Eechoud, officemanager NVTG
Esther Jurgens, beleidsmedewerker
Olaf van Muijden, officemedewerker, CIGT en Mtb
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2. ONDERWIJS EN OPLEIDING
2.1 Opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
Per 1 januari 2014 werd de opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
(AIGT) erkend als profielopleiding door de KNMG. Het opleidingsinstituut Internationale
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
opleiding. Het Opleidingsinstituut valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting
Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidzorg en Tropengeneeskunde (SOIGT). In het
Stichtingsbestuur is de NVTG vertegenwoordigd met een zetel. Het Concilium Internationale
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT) monitort de kwaliteit van de opleiding AIGT.
In 2020 werden 33 artsen aangenomen voor de opleiding, 80 waren in opleiding, 13 voltooiden de
opleiding en 8 zijn gestopt.
De opleiding tot het profiel AIGT wordt niet gefinancierd zoals specialistische opleidingen in
Nederland via het Opleidingsfonds. Het NVTG-bestuur heeft met het Opleidingsinstituut en de
Stichting OIGT op verschillende manieren geprobeerd financiering te vinden. Er is steeds onderscheid
gemaakt tussen financiering van het Opleidingsinstituut en financiering van de opleiding. Eind 2016
werd een amendement van de Socialistische Partij voor jaarlijkse financiering (100.000 euro) van het
opleidingsinstituut uit de begroting van VWS met een ruime meerderheid aangenomen. Eind 2020
werd definitief bekend dat dit bedrag n.a.v. een motie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer eind
2019, wordt verhoogd naar zo’n 600.000 euro. Het Opleidingsinstituut dient hier jaarlijks een
aanvraag voor in.
Dankzij deze verhoogde subsidie is het OIGT onder andere in staat om opleidingsinstellingen
tegemoet te komen in additionele kosten voor de aios, met uitzondering van salariskosten.
Daarnaast zal vanuit VWS elke aios een toelage krijgen t.b.v. de kosten voor het laatste jaar van de
opleiding, namelijk de Nederlandse Tropen Cursus en het onderdeel Buitenland.
2.2 Concilium Opleiding Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT)
Het CIGT is het vaste adviescollege van de NVTG, dat toezicht houdt op de inhoud en de kwaliteit van
de opleiding tot AIGT. Zij kan daarnaast de NVTG desgevraagd of uit eigen beweging adviseren over
alle andere aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de
borging, de bevordering en de ontwikkeling van de internationale gezondheidszorg en
tropengeneeskunde. Het Concilium is beleidsvoorbereidend en adviserend vanuit zijn
beroepsinhoudelijke expertise in het vakgebied van de internationale gezondheidszorg en
tropengeneeskunde. Het CIGT fungeert als Centrale Opleidingscommissie van de NVTG.
Tussen het CIGT en het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
(OIGT) bestaat een nauwe samenwerking. Het OIGT is verantwoordelijk voor de organisatie van de
opleiding, het CIGT monitort de inhoud en de kwaliteit van de opleiding.
Samenstelling










Ed Zijlstra, voorzitter (vertegenwoordiger werkgroep Tropische Geneeskunde)

Judith Pekelharing (secretaris, lid RGS)
Pieter van Thiel (vertegenwoordiger van de commissie cursorisch onderwijs)

Maaike Flinkenflögel (plaatsvervanger: Lisanne Gerstel) (vertegenwoordiger NTC)
Lisa Cornelisse / Tom Versteegde (vertegenwoordiger aios-IGT/TROIE)
Erica Janszen (vertegenwoordiger werkgroep International Safe Motherhood and
Reproductive Health)
Jaap Kooijman ((plaatsvervanger: Albertine Baauw) vertegenwoordiger sectie International
Child Health)
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Roeland Voorhoeve (plaatsvervanger: Peter Reemst) (vertegenwoordiger werkgroep
Netherlands Society of International Surgery)
Jan Geert Bollemeijer (vertegenwoordiger van de overige klinische disciplines)
VACATURE: (vertegenwoordiger bestuur NVTG en waarnemend portefeuillehouder visitaties)
VACATURE: (AIGT KNMG – agendalid va
Permanente toehoorders: vertegenwoordiger OIGT: Barend Gerretsen / Irene de Vries;
vertegenwoordiger Stichting OIGT: Gerrit Verburg.
Secretariëel medewerker: Olaf van Muijden

Rob Sijbers (AIGT, agendalid RGS) en Marieke Lagro (vertegenwoordiger bestuur NVTG en
waarnemend portefeuillehouder visitaties) namen afscheid.
Activiteiten en andere zaken
Vergaderingen
Het CIGT kwam in 2020 drie keer bij elkaar, eenmaal in combinatie met een opleidersvergadering in
september. De opleidersvergadering van maart 2020 was komen te vervallen wegens de corona
pandemie. De eerste CIGT vergadering in juni vond fysiek plaats, de opleidersvergadering in
september was ‘hybride’ (live en via Zoom), en de tweede CIGT vergadering in november was geheel
online via Zoom.
Bij het wetenschappelijk gedeelte van de opleidersvergadering in september gaven Daphne Voorend
en Geerte den Hollander een voordracht over hun ervaringen tijdens de corona pandemie in Sierra
Leone. De opleidersvergadering werd door de NVTG met 2 punten geaccrediteerd.
Het DB van het CIGT had regelmatig informeel overleg. Eenmaal vergaderde het DB-CIGT met het DBNVTG (25-5-2020).
Beoordeling lokale leerwerkplannen
Verschillende lokale leerwerkplannen warden beoordeeld op verzoek van het OIGT. In de
vergadering van november 2020 werd besloten deze taak bij het CIGT weg te halen. Het OIGT is
voldoende toegerust om de plannen zelf te beoordelen en het is formeel ook de taak van het
opleidingsinstituut.
Engelse titel AIGT
Vanuit de RGS kwam een bericht over de Engelse vertaling van de titel AIGT op het profielartsendiploma. Tot nu toe was er sprake van losse documenten en werd de Engelse vertaling vaak pas op
verzoek van de profielarts verstrekt. De Engelse vertaling wordt in de toekomst standaard
toegevoegd. Vanuit de RGS kwam het voorstel om in de huidige vertaling Medical doctor global
health and tropical medicine de woorden Medical doctor te vervangen door Physician. Dit in lijn met
de vertalingen die de RGS hanteert voor de andere specialismes. Na uitgebreid overleg binnen het
CIGT, met het NVTG bestuur en met het OIGT werd akkoord gegeven aan de RGS.
Evaluatie curriculum opleiding AIGT
In 2019 werd een begin gemaakt met het plan het curriculum van de opleiding AIGT te evalueren.
Aanleiding was het landelijke opleidingsplan dat in juli 2020 definitief is goedgekeurd, waarmee de
opleiding voor de komende vijf jaar vooruit kan. Dit gaf ruimte om na te denken over de toekomst.
Hoe goed is de opleiding aangepast/toegerust op het veranderende werkveld in de internationale
gezondheidszorg? In 2020 werd het plan om het curriculum te evalueren en een advies voor de
(middel)lange termijn te presenteren verder opgevat. Er vond overleg plaats tussen Maaike
Flinkenflögel en Erica Janszen vanuit het CIGT met prof. Fedde Scheele, Marco Versluis en Maria
Bakker.
Prof Fedde Scheele is gynaecoloog, leidt al langer AIGTs op in het OLVG en is hoogleraar innovatie
van zorg en onderwijs. Hij heeft veel ervaring met het doen van onderzoek naar onderwijs en
curricula. Marco Versluis is gynaecoloog bij het UMCG in Groningen en is betrokken met het
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onderzoek naar de rol van AIGT tijdens de Corona epidemie in Nederland. Maria is AIGT maar zal na
dit overleg niet meer betrokken zijn. Er werd een globaal onderzoeksvoorstel opgesteld. Er werd
gezocht naar iemand om het uitvoerende werk van het onderzoek te kunnen doen (onder
supervisie). Twee personen werden gevonden; Isabelle Tiggelaar (master student geneeskunde,
onder supervisie van Marianne van Elteren (Medical Humanities, APH VUmc)) en Jamilah Sherally
(AIGT). Financiering via het OIGT is aangevraagd.
2.3 Vereniging van Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde in opleiding
(TROIE)
TROIE is in 1995 opgericht met als doel de belangen van alle tropenartsen in opleiding en aios
Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde te behartigen. Dit doet ze door middel van
kwaliteitsbewaking van de opleiding, belangenbehartiging van de aios IGT en het bevorderen van
onderling contact en sociale cohesie.
Bestuurssamenstelling 2020
Voorzitter Caroline Telkamp opgevolgd door Inge Schepens
Secretaris: Sofie Jacobse
Penningmeester: Matthijs Kreft opgevolgde door Hanna Hazenberg
Onderwijs: Barbara van Gessel en Emil Kelling opgevolgd door Tom Versteege en Lisa Cornelissen
Activiteiten: Merel Boom opgevolgd door Larissa Klootwijk
Consult Online: Marloes Frijters
Tropencarriere dag: Catherine De Sonneville
Externe communicatie & PR: Koen Gelpke
Into the World: Eva Wouda
Linking Doctors: Caro van Grunsven opgevolgd door Willemijn van der Veen
Activiteiten 2020
Door de Covid-19 pandemie heeft het jaar 2020 er heel anders uit gezien dan gedacht. Wat een
feestjaar met een groot lustrum had moeten zijn, werd een jaar zonder grootse activiteiten. Jaarlijkse
activiteiten als het assistentenweekend, De Tropen Carriere Dag en de Alumni dag, hebben in 2020
helaas niet kunnen plaatsvinden. De Tropen Carriere Dag is omgezet naar een digitale editie en
verzet naar januari 2021 met als thema; (on)begrensde identiteit. Er zijn dus een aantal zaken anders
gegaan dan gelopen. Dit betekent niet dat TROIE stil heeft gezeten dit jaar.
Naar aanleiding van het NVTG-congres in 2019: ‘Climate Emergency, understanding the impact of
climate change on global health’ was er behoefte aan een werkgroep klimaatverandering en
gezondheid. Vanuit TROIE zijn er enkele leden opgestaan en is er enorm hard gewerkt om deze
werkgroep op te zetten. Het resultaat: ‘Zorg voor Klimaat’ - Dutch Climate and Health Network,
onderdeel van de NVTG. De werkgroep is opgezet door een groepje enthousiaste AIGT-ers, maar
inmiddels hebben diverse medici uit verschillende zorgsectoren zich aangesloten. Mooi werk, want
door brede samenwerking tussen disciplines kunnen we een grote groep mensen bereiken.
Gezamenlijk proberen we meer aandacht te vragen voor de impact van klimaatverandering op
gezondheid en proberen we hulpverleners met een groene missie met elkaar te verbinden.
Dit jaar is er vanuit TROIE in samenwerking met de NVTG een brandbrief geschreven naar de tweede
kamer om aandacht te vragen voor de situatie in de vluchtelingen kampen op de Griekse Eilanden.
De situatie op de eilanden is al lange tijd zorgwekkend, maar op 8 september 2020 brak een brand
uit, die het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos totaal verwoestte.
De opleidingscommissie van TROIE fungeert als schakel tussen de aios-IGT en het opleidingsinstituut
(OIGT) en neemt in deze rol deel aan de vergaderingen van het concilium (CIGT). Verder participeert
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de opleidingscommissie in de centrale sollicitatierondes, draagt bij aan de ontwikkeling en evaluatie
van de opleiding en bijbehorende klinische opleidingsplaatsen en faciliteert zo mogelijk extracurriculaire activiteiten.
De opleidingscommissie is druk bezig geweest met het verder opzetten van de intervisie tijdens de
studie, wat een groot succes is geworden. Helaas konden er door de Covid-19 pandemie een aantal
cursusdagen niet doorgaan. Deze werden gecanceld of via Zoom-meetings georganiseerd. Echter gaf
de mogelijkheid tot Zoom-meetings ook kansen; zo werd er een facultatieve cursusavond
‘Tropengeneeskunde vanuit de tropen’ georganiseerd. Het idee was om jonge, net afgestudeerde
AIGT’ers aan het woord te laten over onderwerpen naar keuze waar zij als nieuwe AIGT’ers graag
meer van hadden willen weten voordat ze aan het werk gingen als AIGTer. Daarnaast werd er een
extra cursusavond ‘Positie van Westerse Hulpverleners’ georganiseerd. Deze avond had als focus
ethiek, en het kritisch belichten van onze eigen werkzaamheden als arts in de tropen.
Verder is dit jaar de motie, die in 2019 werd aangenomen door de Tweede kamer, meer concreet is
geworden. Een prachtige erkenning voor de opleiding AIGT en het thema global health in Nederland!
De AIGT i.o. krijgt een toelage om de studie deels te bekostigen en het OIGT heeft een subsidie
ontvangen voor de opleiding.
TROIE onderhoudt Consult Online, Linking Doctors en Into The World.
Consult online had in 2020 in 50 consulten ingestuurd. Casus worden gepubliceerd in MTb ‘Bulletin
of the Netherlands Society for Tropical Medicine and International Health’, in de nieuwsbrief en sinds
2020 is er een Facebookpagina gestart. Linking Doctors is een online platform met een overzicht van
mogelijke werkplaatsen voor AIGT. Dit jaar hebben ze zich verder uitgebreid en zijn er plannen om
het groter aan te pakken. Into The World is opgericht voor aandacht voor de opleiding AIGT, echter
nu de subsidie gerealiseerd is gaat Into The World verder. Ze wil bijdrage aan bewustzijn van de AIGT,
de stem van de AIGT laten horen en vraagt aandacht voor Global Health in Nederland. TROIE zet zich
in om ervoor te zorgen dat er in 2021 meer activiteiten, digitaal en hopelijk ook fysiek, doorgang
kunnen vinden.

3. WETENSCHAP
3.1 Hoogleraren
Jelle Stekelenburg is in maart 2016 vanwege de NVTG benoemd tot hoogleraar ‘Internationale
aspecten van reproductieve gezondheidszorg, in het bijzonder veilig moederschap’ aan de
Rijksuniversiteit Groningen. In 2020 heeft Stekelenburg opnieuw vele activiteiten ontplooid op het
gebied van zijn leeropdracht waaronder het begeleiden van verschillende promovendi, het geven van
onderwijs aan studenten geneeskunde en aios IGT, begeleiden van wetenschappelijk onderzoek van
studenten, aios en artsen en AIGT, en samenwerking met Gondar Universiteit in Ethiopië. In 2020
promoveerde Rob Mooij (Safe Motherhood: Improving the quality of maternal and perinatal
healthcare in a rural hospital in Tanzania). Een andere belangrijke mijlpaal was het binnenhalen, met
dank aan velen op de afdeling Gezondheidswetenschappen in het UMCG, van een grote EU-subsidie
voor het doen van implementatieonderzoek op het gebied van innovatieve benaderingen van
screeningsprogramma’s voor baarmoederhalskanker in 4 landen (Bangladesh, India, Uganda en
Slowakije).
Thomas van den Akker is sinds 1 mei 2019 aangesteld als bijzonder hoogleraar Global Maternal
Health aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Athena Instituut). Deze leerstoel is ingesteld namens de
NVTG. Zijn werk bestaat uit het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
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moedersterfte en -ziekte, binnen internationale netwerken samen met onderzoekers uit het Zuiden.
Hij is ook betrokken bij onderwijs aan AIGTs en Global Health master-studenten. Daarnaast is hij
werkzaam als gynaecoloog-perinatoloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Op 4 juni 2021
zal zijn inaugurele rede plaatsvinden die door alle belangstellenden (digitaal) te volgen zal zijn.
3.2 Commissie Wetenschap
Commissie Wetenschap
Onder voorzitterschap van Martin Grobusch en Teun Bousema vergaderde de commissie 1 maal met
als belangrijkste agendapunt de selectie van de OKF-subsidienten.
Leden van de Commissie participeerden in het NVTG Werkgroepen Overleg (januari), de ALV van de
NVTG (april) en het jaarlijkse NVTG- congres in november.
De samenstelling van de commissie is als volgt:
 Teun Bousema (Associate Professor, Radboud University Nijmegen)
 Jacob van der Ende (AIGT, Quina Care Ecuador)
 Martin Grobusch (Professor Tropical Medicine and Travel Medicine, AMC)
 Esther Jurgens (NVTG)
 Patrick van Rheenen (kinderarts, UMCG)
 Marcus Rijken (gynaecoloog, UMCU)
 Menno Smit (promovendus Malaria Epidemiologie, KEMRI/CDC & LSTM)
 Sake de Vlas (senior wetenschappelijk onderzoeker, Erasmus MC)
In het verslagjaar vond er geen formele vergadering van de commissie wetenschap plaats; op ad hoc
basis is overleg geweest tussen de voorzitters en EJ (namens de NVTG) met als belangrijkste
agendapunt OKF en de uitreiking van de eerste Sauerwein Medaille (Jan 2021 tijdens het jaarlijkse
NVTG symposium).

3.3 Otto Kranendonkfonds
De doelstellingen van het OKF zijn ongewijzigd: het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek van
NVTG leden. In 2020 is er vanwege corona geen call for proposal uitgeroepen.
3.4 Tijdschrift TM&IH
Van oudsher onderhoudt de NVTG nauwe banden met de Stichting Tropical Medicine and
International Health (Stichting TMIH). De Stichting TMIH heeft ten doel om gezamenlijk met
partners in Engeland, België, Duitsland en Zwitserland geschriften op het gebied van de Tropische
Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg uit te geven, in het bijzonder het tijdschrift
Tropical Medicine and International Health (TM&IH). Het bestuur bestaat momenteel uit vier
bestuursleden. Jelle Visser (AMC; voorzitter), Kartini Gadroen (AZG, NVTG-bestuurslid;
secretaris), Remco van de Pas (Universiteit Maastricht, Universiteit van Antwerpen; gewoon lid). Er is
nog een positie vacant (penningmeester).
Per 1-1-2020 is Leon Bijlmakers redacteur voor het tijdschrift TMIH. Er is een nieuw contract
afgesloten tussen TMIH met WILEY betreffende het tijdschrift TMIH.
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Statutaire wijzigingen
In 2021 zal het bestuur van TMIH de statuten vernieuwen en wijzigen zodat deze voldoen aan de
wetgeving anno 2021. Het proces voor het wijzigen voor de statuten is in volle gang en naar
verwachting zullen deze voor de zomer van 2021 worden aangepast. Uitgangspunt is dat er een
gezonde financiële situatie zal bestaan voor het tijdschrift TMIH (en in het bijzonder het kunnen
betalen van het loon van de Nederlandse redacteur aankomende jaren). Voorts zullen de statuten
gewijzigd worden waarbij de nauwe banden met het NVTG en TMIH zoveel mogelijk gewaarborgd
zullen worden. Het bestuur van het NVTG zal geïnformeerd worden als het TMIH bestuur hier een
definitief besluit over heeft genomen; de statutaire wijzigingen zal dan volgende jaarvergadering
worden gedeeld met het NVTG voor het jaarverslag en ledenvergadering.
4. Platform
4.1 Werkgroepen en netwerk
De NVTG heeft een netwerk van 15 werkgroepen: Gezondheidszorg en Ontwikkelingssamenwerking
(GEO), Huisartsengeneeskunde & Internationale Gezondheidszorg (WHIG), Tropische Geneeskunde,
International Child Health, International Safe Motherhood & Reproductive Health (ISM&RH),
Netherlands Society for International Surgery (NSIS), Tropische Oogheelkunde, Tropische Orthopedie
& Traumatologie, Tropische Urologie, Tropische Dermatologie, International Mental Health,
Transculturele Revalidatiegeneeskunde, Geschiedenis van de Tropische Geneeskunde en Global
Health Educators Network. In 2020 werd een nieuwe werkgroep opgericht: Klimaat en Gezondheid.
Daarnaast horen de commissie Wetenschap, redactie van MTb (Bulletin of the Netherlands Society
for Tropical Medicine and International Health), Uniting Streams en TROIE ook tot het netwerk. De
werkgroepen bestaan uit NVTG-leden, maar ook niet-leden, die zich hebben georganiseerd rond
vakinhoudelijke of thematische onderwerpen. De werkgroepen organiseren wetenschappelijke
bijeenkomsten, verzorgen onderwijs en trainingen in binnen- en buitenland en fungeren als platform
voor meningsvorming en activiteiten op hun gebied.
Het bestuur beschouwt de werkgroepen als de ruggengraat van de vereniging. Het jaarlijkse
werkgroepenoverleg van het NVTG-bestuur met alle werkgroepen vond op 30 januari plaats.
In het werkgroepenoverleg hebben we een brainstormsessie gehouden over de toekomst van de
NVTG in relatie met de oprichting van het kenniscentrum. In oktober 2019 is een motie van de
ChristenUnie voor structurele financiering van het opleidingsinstituut door de Tweede Kamer
aangenomen. Naast de financiering voor het Opleidingsinstituut, is dit bedoeld voor
“kennisoverdracht van kennis opgedaan in het buitenland naar de Nederlandse gezondheidszorg”
De volgende vragen kwamen aan bod: Wat zijn manieren waarop 'Global Health' kennisbenutting
versterkt kan worden op het gebied van
1. (Patiënten)zorg
2. Wetenschappelijk onderzoek
3. Onderwijs en opleiding
Wat is hiervoor nodig? Wie moeten hierbij betrokken zijn (belanghebbenden)? Waar kunnen we
aanhaken? Op welke manier kunnen we de samenwerking tussen werkgroepen versterken. Wat is
hiervoor nodig? Welke professionals en organisaties missen we? Welke thema's missen we?
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4.2 Najaarssymposium
Het jaarlijks NVTG congres heeft plaatsgevonden op vrijdag 22 januari 2021, en kende als thema
Global Mental Health (Mind matters). Het thema Global Mental Health is gepresenteerd als een
drieluik, gekoppeld aan de MTb editie over GMH (december 2020) en het webinar over GMH (januari
2021). Het congres vond volledig online plaats, met een aantal gasten in de studio en had ruim 200
deelnemers.












Paul Bekkers, Special Envoy Mental Health and Psycho Social Support at Ministry of Foreign
Affairs, gaf een overzicht van het belang van het thema, met name de focus op psychosociale
ondersteuning, en de plannen van het Ministerie aan op dit terrein.
Joop de Jong (Em Prof of Cultural Psychiatry and Global Mental Health, Amsterdam UMC and
Boston University School of Medicine) ging in op GMH en de rol van experts in Global Health &
Tropical Medicine.
De duo presentatie van Mark Jordans (Professor of Child and Adolescent Global Mental Health at
the University of Amsterdam and Director of Research and Development at War Child Holland)
en Nagendra Luitel (Head of Research Transcultural Psychosocial Organization (TPO) Nepal and
PhD Candidate University of Amsterdam) presenteerden onderzoek en de praktijk rondom het
verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg in Nepal en bespraken de integratie van mentel
health in community care setttings.
Marit Sijbrandij (Professor of Clinical Psychology, Vrije Universiteit Amsterdam and the World
Health Organization (WHO) Collaborating Center for Research and Dissemination of Psychological
Interventions) besprak het effect van psychologische interventies uitgevoerd door leken voor
Syrische vluchtelingen in Europa en het Midden Oosten en de preventive van Covid-19
gerelateerde stress en psychische condities.
Claudi Bockting (Professor of Clinical Psychology in Psychiatry, Amsterdam UMC en Co-director
Centre for Urban Mental Health) tenslotte presenteerde onderzoek naar het gebruik van digitale
interventies in de preventie van mental health problemen in LMICs.
Rembrant Aarts (Psychiatrist at Mentrum Mental Health, MD Global Health and Tropical
Medicine (AIGT) was voorzitter, met assistentie van Esther Jurgens (policy advisor NVTG en
Consultant Global Health).

Op de NVTG website zijn hun presentaties te bekijken, inclusief die met betrekking tot het NVTG deel
dat bestond uit de uitreiking van de eerste Sauerwein Medaille aan Menno Smit (Liverpool STM en
Amsterdam UMC), gevolgd door parallelle sessies met abstract presentaties (georganiseerd door
Uniting Streams). Het slot van het symposium stond in het teken van het NVTG Kenniscentrum
Global Health, waarin Joop Raams (voorzitter NVTG en van het NVTG Kenniscentrum GH), officieel
het centrum lanceerde en de plannen toelichtte.
Het symposium was een gezamenlijk initiatief van NVTG, de Werkgroep Global Mental Health,
Uniting Streams (US), Tropical Doctors in Training (TROIE) en het Kenniscentrum GH.
4.3 FESTMIH en ECTMIH
De vereniging maakt deel uit van de Federation of European Societies of Tropical Medicine and
International Health. De FESTMIH is initiatiefnemer van de European Congress on Tropical Medicine
and International Health (ECTMIH) en publiceert het tijdschrift Tropical Medicine and International
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Health (TM&IH). Namens de NVTG maakte Kartini Gadroen (afgevaardigde bestuur) deel uit van de
General Assembly, haar plaats is in 2020 overgenomen door Guus Eskens (penningmeester NVTG
Bestuur). In 2020 is er regelmatig overleg geweest met de members van de Federation (sept, okt,
nov), bijeenkomsten waar het FESTMIH Strategisch Plan, voortgang van de FESTMIH werkgroepen
(finance, migration, ECTMIH, FESTMIH-ECTMIH-TMIH, en Training in Tropical Medicine and GH) en de
financiele situatie op de agenda stonden, alsook het 12e ECTMIH congres (Bergen, Noorwegen
‘Global challenges towards a world of equity – Health and migration (zie: https://ectmih2021.no).
4.4 Nieuwsbrief
Er zijn zeven digitale nieuwsbrieven verstuurd. De nieuwsbrieven worden gemaakt door de
officemanager van de NVTG en aan alle leden (exclusief de MT-abonnees) die zich niet voor de
nieuwsbrief hebben uitgeschreven, per e-mail gestuurd.
4.5 MTb en International Health Alerts
MTb, Bulletin van de Netherlands Society of Tropical Medicine and International Health, en
International Health Alerts, zijn in 2020 viermaal verschenen. Beide publicaties zijn te vinden op het
openbare gedeelte van de NVTG-website en worden digitaal aan de leden van de NVTG verstuurd. 38
leden ontvangen een papieren versie van MTb (tegen 27,50 euro kostprijs) en ook voor practiviteiten wordt een aantal papieren MT’s gedrukt. In het verslagjaar bestond de redactie uit Leon
Bijlmakers (hoofdredacteur), Maud Ariaans, Remco van Egmond, Esther Jurgens, Olga Knaven, Daily
Krijnen, Jake Mathewson, Gerine Nijman en Ed Zijlstra. Ondersteuning werd geboden door Olaf van
Muijden (secretariaat). Eind 2020 nam Leon Bijlmakers afscheid als hoofdredacteur, waarna Ed Zilstra
en Esther Jurgens het gezamenlijke hoofdredacteurschap (ad interim) op zich namen.
Na de eerste editie Neglected Tropical Diseases (part 1), volgden edities die in het teken stonden van
Covid-19, Global Health Research en Global Mental Health. Aan de laatste editie was een webinar
gekoppeld (januari 2021). Gezien grote belangstelling voor deze wijze van kennisoverdracht is de
MTb redactie voornemens om ook bij volgende edities een webinar te organiseren.
International Health Alerts (IHA) kent een eigen redactie. IHA is een selectie van relevante publicaties
op het gebied van global health in onder meer de Lancet, Tropical Medicine & International Health
(TM&IH), Health Policy and Planning (HPP). Rubrieken zijn onder andere Child Health; Communicable
Diseases; Emergency Medicine; Health Financing and Health Policy; HIV/AIDS; Malaria; Sexual and
Reproductive Health; Nutrition and Food; Research Ethics; Non Communicable Diseases. Het vele
werk voor Internationale Health Alerts werd verricht door Leny Claessen-Van Swaay, Yme van den
Berg, Cor van den Bogaard en Herbert Schilthuis.

4.6 Dutch Global Health Film Festival
In 2017 werd het Global Health Film Festival voor het eerst succesvol in Utrecht georganiseerd. In
2018 werd het aantal locaties naar vier uitgebreid: Groningen, Maastricht, Utrecht en Rotterdam. In
de 2020 editie kwam Amsterdam als 5e locatie erbij.
We zien films als een doeltreffende manier om actuele kwesties die ons allemaal raken – zoals de
gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid, obesitas, gezond ouder worden, groeiende
resistentie tegen antibiotica – aan de orde te stellen.
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Het festival was te zien op 5 verschillende locaties, verspreid over Nederland. Utrecht 1 februari,
gevolgd door Amsterdam en Groningen 8 februari en Maastricht en Rotterdam 15 februari. Elke stad
heeft een lokale invulling aan het programma gegeven. Na vertoning van elke film was er de
gelegenheid om samen met (inter)nationale experts en met de filmmakers te debatteren over het
onderwerp in kwestie. Bijna alle locatie waren uitverkocht. Er zijn in totaal 800 bezoekers geweest
De geselecteerde films waren:
2040, Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam, gemaakt door een Australische filmmaker
over klimaatverandering en de directe effecten ervan op onze gezondheid. Het is een hoopvolle film,
waarin de regisseur onderzoekt hoe de wereld van zijn 4-jarige dochter er uit zal zien in het jaar
2040.
EL SUSTO, Amsterdam, Groningen, Maastricht en Utrecht, speelt zich af in Mexico en illustreert hoe
de mens in de geglobaliseerde wereld wordt beïnvloed door de voedselindustrie, met verwoestende
gevolgen voor de gezondheid.
MEET THE MILLENNIALS – THE NEW HUMAN, Maastricht en Rotterdam, gaat over veroudering en
technologie in Oost-Azië. Hoe vervangen robots menselijk contact? De film moedigt aan na te denken
over wat ‘gezond ouder worden’ precies inhoudt. Heeft het te maken met genen? Of kunnen we met
een beetje technologische hulp het eeuwige leven bereiken?
RESISTANCE FIGHTERS, Rotterdam, is een wetenschappelijke thriller over een groeiend (wereldwijd)
probleem. De Verenigde Nations benoemd antibiotica resistentie als een van de ernstigste
hedendaagse bedreigingen voor onze gezondheid. De film geeft een kijk in hoe we langzaam de
greep op levensreddende antibiotica (dreigen) te verliezen.
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5. ARTS INTERNATIONALE GEZONDHEIDSZORG EN TROPENGENEESKUNDE
5.1 Nascholing & Herregistratie arts IGT
In 2014 werd het profiel arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde erkend. In 2015
ging de nieuwe opleiding van start. Een erkenning van het profiel arts IGT betekende voor de NVTG
een nieuwe taak, namelijk de uitwerking en implementatie van de herregistratie eisen zoals gesteld
door de RGS.
Aantal (her)registraties
In 2014 konden tropenartsen zich aanmelden bij de NVTG om opgenomen te worden in het register
AIGT. In 2020 hebben deze eerste AIGT zich laten herregisteren. Per 31-12-2020 stonden 165 AIGT
ingeschreven bij de RGS (in 2019:316). Van 253 AIGT expireerde in 2020 de registratie: 206 artsen
hebben zich niet laten herregistreren, 26 artsen zijn geherregistreerd in 2020. Een aantal aanvragen
loopt nog. De reden waarom zoveel AIGT zich niet hebben laten herregistreren is niet bekend. Wat
een reden kan zijn, is dat AIGT met pensioen zijn gegaan of dat zij naast de AIGT-registratie ook een
registratie als medisch specialist, huisarts, arts Maatschappij & Gezondheid etc. hadden. Het is erg
moeilijk om aan de herregistratie-eisen van twee specialismen te voldoen. Er is in de afgelopen jaren
veel contact geweest tussen NVTG en RGS over de herregistratie-eisen. Welke werkzaamheden
kunnen meetellen als vallend onder het vakgebied IGT was steeds een belangrijk onderwerp van
gesprek, omdat dit voor een deel van de werkzaamheden niet direct duidelijk was.
Covid-19 en herregistratie
Vanwege Covid-19 heeft de RGS tegemoetkomingen gedaan m.b.t. herregistratie-eisen. Deze eisen
zijn te vinden op de website van de RGS. Belangrijkste is dat het aantal uur
deskundigheidsbevordering over 5 jaar van 200 naar 160 uur is teruggebracht (tot maart 2025) en
het gemiddeld aantal gewerkte uren van 16 naar 14.4 uur per week over 5 jaar. Daarnaast hoeft niet
voldaan te worden aan deelname externe kwaliteitsvisitatie als AIGT in buitenland werkzaam is/was.
Zo nodig dispensatie EIF en externe kwaliteitsvisitatie voor in Nederland werkende AIGT.
Commissie Nascholing & Herregistratie
Vanaf 2016 heeft de commissie Nascholing & Herregistratie (voorzitter Pieter van den Hombergh)
zich beziggehouden met de uitwerking en implementatie van de herregistratie eisen zoals deze door
de RGS gesteld worden. De Nota Nascholing & Herregistratie bevat alle informatie over de
nascholings- en herregistratie eisen. Deze is te vinden op de website. De commissie vergaderde in
2020 niet apart: wel was er een ZOOM bijeenkomst met alle leden van de Accreditatiecommissie, de
Erkende Kwaliteitsconsulenten en de gespreksleiders van Evaluatie Individueel Functioneren.
Externe Kwaliteits Visitatie
Per 1-1-2020 zijn er twee nieuwe herregistratie-eisen waar de RGS naar kijkt: evaluatie van het
individueel functioneren en externe kwaliteitsvisitatie. De commissie heeft in nauw overleg met de
RGS voor beide eisen een evaluatiesysteem gemaakt dat in de loop van 2018 geïmplementeerd is. De
externe kwaliteitsvisitatie bestaat uit deelname van de AIGT aan intercollegiale toetsgroepen (ICT)
onder leiding van een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC). In 2020waren er 8 getrainde Erkend
Kwaliteits Consulent (training georganiseerd door Link-H van de huisartsen) en zijn er 12
toetsgroepen actief. Ook is er 1 toetsgroep voor EKC’ers. De Intercollegiale Toetsgroepen (ICT)
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bevatten gemiddeld 8 artsen. De bijeenkomsten hebben in 2020 grotendeels online plaats gevonden
i.v.m Covid. De onderwerpen zijn medisch inhoudelijk en er is ruimte voor intervisie. De
bijeenkomsten worden goed gewaardeerd en als inspirerend ervaren. Ook de mix van in het
buitenland en in Nederland werkende AIGT werkt goed. Een knelpunt is dat er te weinig EKC’ers zijn.
De organisatie die de EKC-training organiseert voor huisartsen, heeft in 2020 geen trainingen
gegeven. De EKC’ers hebben met ondersteuner van het NVTG Bestuur een inventarisatie gedaan naar
de voorwaarden om zelf een dergelijke training te organiseren. Hier wordt in 2021 verder aan
gewerkt.
Evaluatie Individueel Functioneren
Voor de evaluatie van individueel functioneren zijn verschillende documenten gemaakt: een zelfevaluatie vragenlijst die de AIGT invult, een voorbeeld van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
en een 360 graden vragenlijst die ingevuld kan worden door mensen met wie de AIGT samenwerkt.
De verschillende vragenlijsten worden naar een door de NVTG erkende gespreksleider gestuurd en er
vindt een gesprek plaats tussen de AIGT en de gespreksleider over het functioneren van de AIGT. Er
zijn drie getrainde gespreksleiders die in 2020 samen 32 gesprekken met AIGT hebben gevoerd. Twee
nieuwe gesprekleiders hebben zich gemeld.
Van zowel deelname aan de intercollegiale toetsgroepen en evaluatie van het individueel
functioneren komt een aantekening in het persoonlijk nascholingsdossier van de GAIA. Voor
deelname aan beide activiteiten worden accreditatiepunten toegekend.
Persoonlijk GAIA-dossier
Iedere arts IGT heeft een persoonlijk nascholingsdossier in GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie
Internet Applicatie) waar alle gevolgde deskundigheidsbevordering wordt bijgehouden inclusief het
aantal accreditatiepunten. De arts IGT kan ook achteraf accreditatie aanvragen voor reeds gevolgde
deskundigheidsbevordering. De Accreditatiecommissie, bestaand uit elf mensen, beoordeelt alle
aanvragen voor accreditatie. De coördinator van GAIA heeft de accreditatoren een aantal keer per
mail geconsulteerd over accreditatie aanvragen waarover de Nota Nascholing & Accreditatie geen
duidelijkheid gaf. Er is een lijst met door de NVTG geaccrediteerde deskundigheidsbevordering die
regelmatig wordt bijgewerkt en op de NVTG-website geplaatst.
Op de website van de NVTG zijn alle eisen en documenten over nascholing en herregistratie terug te
vinden. Over het onderwerp herregistratie, nascholing en accreditatie kreeg de NVTG in 2020 veel
vragen binnen. In de Nieuwsbrief is aandacht besteed aan herregistratie.
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