Jaarverslag 2021

2    NVTG - Jaarverslag 2021

NVTG - Jaarverslag 2021    3

Inhoudsopgave
Voorwoord

5

Platform
Symposia
MTb
International Health Alerts
Dutch Global Health Film Festival
NVTG leden en werkgroepen
Communicatie

6
7
8
8
11
12
13

Onderwijs en opleiding
Opleiding tot AIGT
CIGT
TROIE
Nascholing en herregistratie AIGT

14
15
16
17
18

Wetenschap
Commissie Wetenschap
Otto Kranendonk Fonds
Hoogleraren
Sauerwein Medaille
FESTMIH
ECTMIH 2021
ECTMIH 2023
TMIH

20
21
21
22
22
22
22
22
23

Pleitbezorging
Pleitbezorging

25
26

Bestuur en vereniging

27

4    NVTG - Jaarverslag 2021

NVTG - Jaarverslag 2021    5

VOORWOORD
Global Health is actueler dan ooit tevoren met
Covid-19 en Klimaatverandering als leidende
thema’s. De NVTG, vereniging voor profes
sionals in global health, voerde in 2021 haar
activiteiten uit op het gebied van platform,
onderwijs, wetenschap en pleitbezorging. Ook
in 2021 vonden de meeste activiteiten online
plaats, een efficiënte oplossing, maar zonder
de warmte van live ontmoetingen.
In dit jaarverslag leest u over de activiteiten die wij in 2021
ontplooiden, met beperkte middelen maar met veel inzet
en ambitie. Het afgelopen jaar stond in het teken van het
versterken van de samenwerking tussen de vereniging en
de aan haar gelieerde stichtingen, het Opleidingsinstituut
Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
(OIGT) en Kennis Connectors Global Health (KCGH). Als
vanouds voerden we daarnaast activiteiten uit met onze
werkgroepen waaronder de Vereniging voor AIGTers in
opleiding (TROIE) en Uniting Streams.
Dankzij deze samenwerking realiseerden we in het verslagjaar maar liefst twee symposia. Beide events zijn goed ontvangen en drukbezocht, ondanks de online beperkingen.
De werkgroepen organiseerden diverse bijeenkomsten
en symposia op de verschillende deelterreinen in global
health. In samenwerking met KCGH organiseerden we een
dag voor de presentatie van hun werk en bespraken we
hoe de NVTG en KCGH kunnen bijdragen aan het uitvoeren van hun werkplannen.
Inmiddels is het door de NVTG geïnitieerde Dutch Global
Health Film Festival een begrip geworden en weten steeds
meer bezoekers onze ‘cinema’ te vinden. Voor een vijfde
keer organiseerden we filmavonden waarin global health
thema’s in context werden gezet. In deze editie betrof het
4 avonden rondom de volgende thema’s: klimaatverandering en de gevolgen voor gezondheid, migratie, abortus
en pandemieën. Ook in 2021 werden 4 edities van MTb
uitgebracht waarin relevante, en soms minder belichte
thema’s in global health aan de orde kwamen, zoals de
editie over Orphan Diseases. Sinds 1985 brengt de redactie van International Health Alerts samenvattingen van
recente publicaties in global health bijeen, met in 2021 drie
compilaties van de belangrijkste studies en onderzoeken
op ons vakgebied.

Samen met het OIGT en TROIE hebben we de noodzaak
van een vergoeding van opleidingsactiviteiten van de
aiossen bepleit. Dit traject is positief afgesloten. Dankzij
een verhoogde subsidie ontvangen opleidingsinstellingen een bijdrage in additionele kosten voor de aios, met
uitzondering van salariskosten. Daarnaast krijgen aios een
toelage voor gemaakte kosten in het laatste jaar van de
opleiding.
Middels onze deelname aan de Dutch Global Health Alliance hebben we een bijdrage kunnen leveren aan een voor
Nederland belangrijk traject: het opstellen van de Dutch
Global Health Strategy. Verder vond er pleitbezorging
rondom actuele kwesties in global health plaats door individuele acties van leden van de NVTG of via de werkgroepen, in 2021 onder andere het bepleiten van eerlijke en
gelijkwaardige toegang tot Covid-19 vaccins wereldwijd en
de klimaatacties in kader van de Klimaattop in Glasgow.
Onze ambitie om global health professionals in Nederland
te verenigen is onverminderd. In 2021 is ons ledenbestand
bestendigd, maar de noodzaak om een dalende trend te
buigen is onverminderd. Een taak waar we ons ook in de
komende jaren voor zullen inzetten, onder meer door
diversificatie van ons ledenbestand.
Tenslotte wil ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd
aan de activiteiten van de NVTG hartelijk danken. Bijdragen die veelal vrijwillig en onbaatzuchtig werden geleverd,
maar met plezier en voldoening. In het bijzonder wil ik
mijn medebestuurders en medewerkers bedanken. Dankzij al deze inspanningen staat er anno 2022 een vereniging
die zich al 115 jaar inzet voor een betere gezondheid wereldwijd, met focus op lage- en middeninkomenslanden.
Een doelstelling die ons motiveert en die we onverminderd
uitdragen in al onze activiteiten.
Joop Raams, voorzitter NVTG
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NVTG symposia
In 2021 organiseerde de NVTG twee congressen, in januari een dag met als thema Global
Mental Health (Mind matters). Het thema
Global Mental Health werd 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 meer dan 400 deelnemers.
Zie de NVTG website voor een volledig overzicht van de sprekers en de opnames van hun
presentaties.
In het najaar van 2021 vond het traditionele NVTG najaar’s
symposium plaats onder het thema: Climate Changemakers
in health. From science to action; een vervolg op het 2019
NVTG symposium over de gevolgen van klimaatverandering voor gezondheid (Climate Change and Health). Mede
als gevolg van dit congres, en de noodzaak om als gezondheidssector in actie te komen tegen klimaatverandering, is
de werkgroep Zorg voor Klimaat opgericht. Deze werkgroep vormde de belangrijkste spil in de organisatie, naast
andere NVTG werkgroepen, TROIE en Uniting Streams.

Keynote sprekers presenteerden hun perspectief op
klimaatactie:
Are we ready to build health systems that consider the
climate? Keynote by Renzo R. Guinto, MD DrPH, associate
professor and inaugural director, Planetary and Global
Health Program, St. Luke’s Medical Center College of
Medicine, Philippines, and chief planetary health scientist,
Sunway Centre for Planetary Health, Malaysia.
Communicating the impacts of climate change
through art and dance. Keynote by Melvine Anyango
Otieno, PHA Next Generation fellow, University of Eldoret,
Kenya, Planetary Health Alliance.
Which science for which climate action? Integrating
science, community, and culture for climate justice.
Keynote by Gustavo García-López, assistant researcher,
Centre for Social Studies, University of Coimbra, and
holder of the Prince Claus Chair, International Institute
of Social Studies, Erasmus University Rotterdam (2019 –
2021), with a focus on sustainable development, inequalities, and environmental justice.
In drie sessies werd ingegaan op wat gezondheidswerkers
en onderzoekers zelf kunnen doen om een positieve
bijdrage te leveren aan de gevolgen van klimaatverandering: Climate changemakers in the consultation room; Climate
changemakers in the research field; en Climate changemakers
in society/public debate. Het volledige programma en sessies zijn nog online beschikbaar.
Traditiegetrouw correspondeerde een van de MTb uitgaves met het symposium thema, in dit geval de 4e editie
van 2021: Climate Changemakers in health.
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MTb
MTb, Bulletin van de Netherlands Society of Tropical
Medicine and International Health, en International Health
Alerts, zijn in 2021 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. 41 leden ontvangen een papieren versie van
MTb en ook voor p
 r-activiteiten wordt een aantal papieren
versies gedrukt.
Thema’s in 2021:
•

Global Surgery (2021-1);

•

High Tech in Low Resource Settings (2021-2);

•

Orphan diseases (2021-3); en

•

Climate changemakers in Health (2021-4).

Eind 2020 nam de redactie afscheid van Leon Bijlmakers,
na 5 jaar hoofdredacteurschap MTb (van 2015 tot 2020).
Zie MTb-4 2021 voor een interview met hem over deze
periode.
De redactie bestaat uit:
Ed Zijlstra (hoofdredacteur ai)
Esther Jurgens (hoofdredacteur ai)
Maud Ariaans
Imke Duijf
Remco van Egmond (tot nov 2021)
Olga Knaven
Daily Krijnen
Jake Matthewson (tot dec 2021)
Lizzy Ooms (vanaf nov 2021)

Om uw mening over MTb te peilen heeft de redactie in
2021 een survey uitgezet onder de lezers. Reacties zijn nog
steeds welkom, dit kan door een aantal vragen te antwoorden of stuur een bericht aan de redactie.
Ondersteuning (secretariaat en tekstredactie) werd geboden door Olaf van Muijden (tot januari 2021).

International Health
Alerts
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.
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Dutch Global
Health Film
Festival
Na drie succesvolle edities
organiseerden we in maart 2021
een volgende editie van het Dutch
Global Health Film Festival (DGHFF).
Vanwege de coronamaatregelen
vond het festival online plaats. Op
vier zaterdagavonden werden films
vertoond over global health thema’s.
Actuele, aan gezondheid gerelateerde
onderwerpen die relevant zijn in
een mondiale context, maar ook
hun weerklank vinden in Nederland:
klimaatverandering en de gevolgen
voor gezondheid, migratie, abortus
en pandemieën.
Ook in dit event werkten we
samen met de vele vrijwilligers,
Uniting Streams, onze Engelse
zusterorganisatie Global Health Film
en KCGH.

12    NVTG - Jaarverslag 2021

NVTG leden en werkgroepen
Leden
Per 31-12-2021 is het aantal leden 826 (per 31-12-2020:
817). Uitschrijvingen: 64 (van wie 2 overleden). Aantal
nieuwe leden: 73. Dit zijn o.a. 30 mensen die zijn aangenomen voor de opleiding AIGT en 14 deelnemers van de
KCGH prijsvraag. Per saldo hebben meer betalende leden
(64) zich uitgeschreven dan er nieuwe betalende leden (59)
zijn bijgekomen.

Promoties en ander nieuws
In het kader van de dubbelpromotie aan de VU Amsterdam van de NVTG-leden Matthijs Botman (Beyond shortterm surgical missions) en Thom Hendriks (Think Global,
act local, burn care in a resource limited setting) vond op
15 oktober het Global Surgery Amsterdam symposium
plaats: One world, one standard of care, translating research into surgical education. Matthijs en Thom zijn mede
oprichters en respectivelijk directeur en penningmeester
van Global Surgery Amsterdam, een NGO met als missie:
“Improve access to essential surgical care around the world by
pursuing research, education and training, and the development of technology.”
In 2021 ontving Koos van der Velden, van 2004 tot 2018 als
Hoogleraar Public Health verbonden aan het Radboudumc
de onderscheiding tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn indrukwekkende loopbaan waarin
een sterke internationale oriëntatie en tropische ziekten
een rode draad vormen.
Met ingang van 1 april 2020 werd Martin Boeree benoemd tot hoogleraar Klinische tuberculose en andere
mycobacteriële infecties aan de Radboud Universiteit en
het Radboudumc. Hij bekleed hiermee de eerste hoogleraarfunctie op dit gebied in Nederland. Het uitspreken
van zijn inaugurele rede, gepland voor 2021, kon helaas
vanwege de corona maatregelen geen doorgang vinden
en is uitgesteld tot 7 juli 2022. Martin Boeree zoekt naar
kortere en betere behandelingen van gevoelige en resistente tuberculose. Ook doet hij multidisciplinair onderzoek
naar behandelingen en klinische relevantie op het gebied
van de non-tuberculeuze mycobacteriën, aan tuberculose
verwante bacteriën die andere infecties veroorzaken dan
tuberculose. Dit zijn infecties die steeds frequenter in
Nederland voorkomen. Martin Boeree leidt het expertisecentrum voor mycobacteriële ziekten.
In 2021 publiceerden Pieter van de Hombergh en Hans
Rode hun boeken. In Leuke verhalen over nare kwalen van
een huisarts beschrijft Van de Hombergh zijn kwalen en
eigen ervaringen in de gezondheidszorg, dit door de bril
van huisarts en tropenarts en in het licht van de wetenschap. In Het is maar werk, anti-afbrandboek voor artsen
laat Rode de geheime route zien waarmee je als arts kunt

slalommen tussen de piketpaaltjes in je medische carrière.
En zelfs off piste kunt gaan, zonder in lawines terecht te
komen.

Werkgroepen
In juni 2021 organiseerde KCGH, samen met de NVTG, het
jaarlijkse werkgroepenoverleg waaraan vertegenwoordigers van de NVTG-werkgroepen deelnemen. Het doel van
het overleg was het presenteren van het werkveld van de
werkgroepen en het bespreken van de ondersteuning van
de NVTG en KCGH aan de werkgroepen, en omgekeerd
hoe de werkgroepen een bijdrage kunnen leveren aan het
bereiken van onze doelen. Naar aanleiding van dit overleg
heeft KCGH een procedure opgesteld voor het aanvragen
van financiële ondersteuning. Ondanks de beperkingen als
gevolg van de corona pandemie slaagden de werkgroepen
ook in 2021 erin vele activiteiten uit te voeren. Een greep
uit de initiatieven en events:
GEO, de Werkgroep Gezondheidszorg en Ontwikkelingssamenwerking maakte in 2021 een herstart, onder
meer door het organiseren van een aantal bijeenkomsten
en het initiëren van een onderzoek maar de bijdrage van
de AIGTer aan de Nederlandse zorg na terugkeer. De resultaten zullen worden gebruikt voor verdere ontwikkeling
van de opleiding tot AIGT en de beleidsbepaling van de
NVTG en de overheid.
De werkgroep Huisartsgeneeskunde & Internationale
Gezondheidszorg (WHIG) organiseerde in 2021 twee web
inars voor Nederlandse huisartsen en andere geïnteresseerden over tuberculose en hemoglobinopathiën, twee
onderwerpen die raken aan de internationale (huisarts)
geneeskunde, reizigersgeneeskunde, public health en
diversiteit.
Met het Dignity at the bedside wil IFHHRO Medical Human
Rights Network een toolkit ontwikkelen die Nederlandse
zorgprofessionals in staat stelt om het recht op gezondheid in de (klinische) praktijk te toetsen. In 2021 is een
overzicht gemaakt van bestaande instrumenten dat als
onderligger dient voor deze toolkit.
TROIE ontwikkelde in 2021 verdere ideeën voor het platform Linking Doctors. In dit platform kunnen global health
professionals, inclusief AIGTers, hun persoonlijk profiel
aanmaken, met daarin vermelding van hun kennisgebieden, werkervaring in binnen- en buitenland, publicaties
etc. Een belangrijke stap in het linken van experts/collega’s
op ons vakgebied en het uitwisselen van kennis.
De werkgroep Zorg voor Klimaat organiseerde in 2021
een serie goedbezochte, geaccrediteerde webinars, werkte
aan haar online kennis- en netwerkplatform voor initia-
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tieven voor de verduurzaming van
de zorg en schreef een opiniestuk
over onder meer de gevolgen van
klimaatverandering in Nederland
voor gezondheid. Daarbij vond kennisuitwisseling plaats met buitenlandse
deskundigen en groene initiatieven,
onder andere via de contacten die
betrokken AIGTers hebben opgedaan.
Werken met professionele tolken
in de zorg is een initiatief van de
werkgroep Global Mental Health.
De bedoeling ervan is Nederlandse
zorgmedewerkers met onder andere
videomateriaal te trainen in de
samenwerking met tolken, zodat ook
anderstalige patiënten in Nederland
toegang krijgen tot de medische
informatie die zij nodig hebben.
Kinderchirurg en AIGTer Eva Stortelder ontwikkelde in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis een online buddy
project voor ouders van kinderen met
specifieke aangeboren afwijkingen.
Hiervoor zette ze haar in het buitenland opgedane kennis op het vlak van
e-health, community empowerment
en het toegankelijk maken van zorg
voor een kwetsbare groep ouders en
kinderen in.
Studenten van universitaire medische
centra en andere instellingen die naar
het buitenland gaan voor een stage,
moeten ter voorbereiding verplicht
een cursus volgen. Het onderwijs
wordt door ervaren deskundigen,
vaak AIGTers, gegeven. Global
Health Educators Network (GHEN)
zet zich in voor het v erbreden van de
toegang tot deze kennis, en ontwikkelt hiervoor een e-learning platform
om dit materiaal ook toegankelijk
voor andere global health professionals beschikbaar te stellen.
In 2021 lanceerde de werkgroep Zorg
voor Klimaat hun netwerkplatform,
een initiatief dat in hetzelfde jaar
werd genomineerd voor Duurzaam
Zorgidee 2021.

Communicatie
Gedurende het verslagjaar ontvingen
de NVTG leden tweemaandelijkse
nieuwsbrieven en diverse mailings.
Overige informatie was te vinden op
de website zoals nieuwsberichten,
agenda en updates over andere
verenigingsactiviteiten. In het ledengedeelte van de site staat algemene
informatie die exclusief voor leden
van de NVTG toegankelijk is.
In 2021 is achter de schermen hard
gewerkt aan het overzetten van de
website naar een nieuw platform.
Dit geeft meer mogelijkheden voor
communicatie met en tussen leden.
Ook is de website aangevuld met
een uitgebreide zoekfunctie. Via de
website kunnen alle edities van MTb,
International Health Alerts, vacatures
en overige informatie over de werkgroepen ingezien worden. In maart
2022 gaat de vernieuwde website
online.
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Opleiding tot AIGT
Per 1 januari 2014 werd de opleiding Arts
Internation ale 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) houdt toezicht op de inhoud
van de opleiding AIGT.

In 2021 werden 30 artsen aangenomen voor de opleiding,
88 waren in opleiding, 31 voltooiden de opleiding en 4
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. N.a.v. een motie van de ChristenUnie in
de Tweede Kamer eind 2019, is dit inmiddels bijna 600.000
euro. Het Opleidingsinstituut dient hier jaarlijks een aanvraag voor in bij VWS.
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 krijgen aios vanuit VWS een toelage t.b.v. de kosten voor het laatste jaar van de opleiding,
namelijk de Nederlandse Tropen Cursus en het onderdeel
Buitenland.
In oktober 2021 is het opleidingsinstituut gevisiteerd en
inmiddels is in februari 2022 het voorgenomen besluit
ontvangen: erkenning voor onbepaalde tijd vanaf 1 januari
2021.
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CIGT
Het CIGT is het vaste adviescollege van
de NVTG, dat toezicht houdt op de inhoud
en de kwaliteit van de opleiding tot AIGT.
Zij kan daarnaast de NVTG desgevraagd
of uit eigen beweging adviseren over alle
andere aangelegenheden van onderwijs,
opleiding en scholing die verband houden met de borging, de bevordering en
de ontwikkeling van de internationale
gezondheidszorg en tropengeneeskunde,
evenals de beroepsuitoefening van AIGTKNMG. Het Concilium is beleidsvoorbereidend en adviserend vanuit zijn beroeps
inhoudelijke 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 bewaakt de
inhoud en de kwaliteit van de opleiding. Het dagelijks bestuur van het CIGT was in 2021 als volgt samengesteld: Ed
Zijlstra, voorzitter; Judith Pekelharing werd als secretaris
opgevolgd door Inge de Grauw.
Het CIGT organiseerde in 2021 de gebruikelijke terugkerende vergaderingen; deze werden per zoom gehouden
wat tot een hogere opkomst leidde en als prettig werd
ervaren, omdat er de druk vervalt fysiek naar Utrecht te
reizen na een lange werkdag en deelname toch mogelijk
is. Volgende vergaderingen zullen dan ook een hybride
format krijgen.

De voornaamste nieuwe activiteiten
in 2021 waren:
Het bestuur van de NVTG heeft het CIGT verzocht activiteiten te coördineren die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van
de AIGT in het kader van het nieuwe opleidingsplan
2025. Dit omvatte met name de wens tot evaluatie van
de opleiding AIGT (Learning Needs Assessment, LNA) vanuit
het perspectief van de AIGT. Dit onderzoek werd verricht
door Isabelle Tiggelaar, student aan de Vumc, mede onder
supervisie van het CIGT. De opzet en de eerste resultaten
werden gepresenteerd in een van de CIGT-vergaderingen
als ook op de jaarvergadering van de NVTG. Dit onderzoek
wordt verder afgerond in 2022.
Daarnaast werd een soortgelijk onderzoek naar LNA AIGT
opgezet, maar dan vanuit het perspectief van de opleider
buitenlandstage en de buitenlandse werkgever van de
AIGT. Hiertoe werd in december 2021 door de NVTG een
contract gesloten met het Julius Centrum van de Universiteit van Utrecht; het onderzoek wordt uitgevoerd in 2022.
Naar verwachting zullen beide onderzoeken in november
2022 beschikbaar zijn voor discussie en integratie in het
opleidingsplan AIGT 2025.
De reguliere opleidingsvergadering werd 2 maal
gehouden; nieuw was de participatie van opleiders in het
buitenland (per zoom) waardoor het internationale aspect
van de vergadering aandacht kreeg hetgeen door eenieder
als bijzonder waardevol werd ervaren. Dit concept wordt
verder uitgewerkt. Ook wordt ernaar gestreefd de AIGTers
in opleiding bij de vergaderingen te betrekken.
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TROIE
2021 was wederom een bewogen jaar vol
tegenstellingen. Gelukkig werden af en toe
de regels wat versoepeld zodat enkele activiteiten, aangepast aan de maatregelen op dat
moment, door konden gaan. In 2020 kon de
Tropen Carrière Dag helaas niet doorgaan, in
januari 2021 heeft deze toch plaatsgevonden
in een online vorm, wat een groot succes was.
Daarnaast konden afgelopen jaar de alumni
dag en het assistentenweekend gelukkig wel
doorgaan, de AIGTers (in opleiding) hebben
elkaar weer kunnen ontmoeten!
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 de opleidingscommissie in de centrale sollicitatierondes, draagt bij aan de
ontwikkeling en evaluatie van de opleiding en bijbehorende klinische opleidingsplaatsen en faciliteert zo mogelijk
extra-curriculaire activiteiten.
In 2021 heeft de opleidingscommissie zich ingezet tav de
derde pijler van de motie: een onkostenvergoeding voor
AIGTers in opleiding voor hun opleidingsperiode gedurende de NTC en het buitenlanddeel van de opleiding. Alle
aiossen die vanaf 2020 hun buitenland onderdeel hebben
gevolgd komen hiervoor in aanmerking. In juli werd deze
regeling in de Staatscourant gepubliceerd en mede dankzij
het persbericht van TROIE, OIGT, NVTG en KCGH is dit
gegeven in de media verder opgepakt.

TROIE onderhoudt Consult Online, Linking
Doctors en Into The World
In 2021 zijn er 59 consulten ingestuurd naar Consult
Online. Dit zijn er iets meer dan vorig jaar, toen er tussen
de 50 consulten werden ingestuurd, maar nog steeds iets
minder dan de jaren vóór de COVID-19 pandemie, toen
er jaarlijks tussen de 70 en 80 consulten binnenkwamen.
Wij vermoeden dat de afname van het aantal consulten de
afgelopen jaren te maken heeft met de COVID-19 pandemie en de hierdoor afgenomen uitzending van AIGT (in
opleiding) naar het buitenland.

De casussen van consult
online worden gepubliceerd in MTb ‘Bulletin of
the NVTG’, in de nieuwsbrief, en op facebook en
Instagram. 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 in samenwerking
met Kennis Connectors
Global Health.
Into The World is opgericht
om aandacht te vragen
voor de financiële inbedding van de opleiding AIGT. Nu de subsidie gerealiseerd
is gaat Into The World verder met nieuwe doelstellingen,
onder meer het laten horen van de stem van de AIGTer en
het vragen van aandacht voor global health in Nederland.
In 2022 zet TROIE in op het verder professionaliseren en
het organiseren van activiteiten (online, live bijeenkomsten) waar AIGTers zich kunnen ontmoeten en zich aan
elkaar kunnen blijven verbinden.

Over TROIE
TROIE is in 1995 opgericht met als doel de belangen van
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 2021
Voorzitter Inge Schepens opgevolgd door Suzanne Greup
Secretaris: Sofie Jacobse opgevolgd door Tessa Slutter
Penningmeester: Janneke Krommendijk
Onderwijs: Willemijn van der Veen/ Lisa Cornelissen
opgevolgd door Stephanie Thierens / Janna Seubers / Wies
van Leeuwen
Activiteiten: Larissa Klootwijk opgevolgd door Anne
Snieder
Consult Online: Marloes Frijters opgevolgd door Michelle
van Leeuwen
Tropen Carrière Dag (TCD): Suzanne le Coultre
Externe communicatie & PR: Iris Pijtak
Into the World: Eva Wouda opgevolgd door Maran Fazzi
Linking Doctors: Lizzy Ooms
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Nascholing en herregistratie AIGT
Hierbij een kort overzicht

Register AIGT opengesteld. Dit in het

In 2015 hebben zich 309 AIGT geregistreerd. Dit is op basis
van een lijst met namen die door de NVTG is aangeleverd.
Eind 2020 waren in totaal 392 AIGT ingeschreven. 206
AIGT hebben geen herregistratie aanvraag gedaan, dit
waren met namen ex-tropenartsen (van voor 2015) die bij
voorbaat al wisten dat ze niet aan de herregistratie eisen
zouden voldoen.

kader van de erkenning van het profiel

Werkzaamheden die tot herregistratie leiden zijn:

In 2015 is door Registratiecommissie
Geneeskundig Specialismen (RGS) het

Arts Internationale Gezondheidszorg en
Tropengeneeskunde (AIGT) eind 2012, en

•

AIGT werkzaam in klinische setting in laag- of middeninkomensland

•

AIGT werkzaam op KIT als docent met internationale
preventieprogramma’s

•

AIGT werkzaam bij een internationale organisatie die
preventieprogramma’s doet en daarnaast gelijkgestelde
werkzaamheden

de start van de opleiding in 2014. Dit register is bestemd voor alle gediplomeerde
AIGTers (‘tropenartsen’) van voor 2015 en

Dubbelregistraties

de nieuwe gediplomeerden van na 2015.
De registratie is voor 5 jaar met als gevolg
een herregistratie voor een grote groep in
2020. In het verslagjaar zijn er gesprekken geweest met de commissie (RGS) en
het College geneeskundige specialismen
(CGS) over de registratie en zijn ook de
toekenningen van de herregistratie bekend gemaakt.

Er is een redelijk aantal medisch specialisten, huisartsen,
artsen M&G die ook herregistratie als AIGT aanvragen.
Zij dienen zowel 16 uur in eigen specialisme als 16 uur
als AIGT werkzaam te zijn. De volgende werkzaamheden
tellen hiervoor mee: reizigersadvisering & vaccinatie, groot
asielzoekerscentrum, specifieke patiëntengroepen zoals
bijv. migranten/vluchtelingen, werkzaamheden bij GGD,
verslavingszorg onder ongedocumenteerden. Werkzaamheden opgedaan binnen opleiding tot medisch specialist of
huisarts tellen niet mee voor herregistratie.
Gelijkgestelde werkzaamheden, voorbeelden zijn: Directeur van een stichting gericht op internationale gezondheidszorg, hoofd OIGT. Als AIGT alleen op basis van
gelijkgestelde werkzaamheden herregistratie heeft, dan
kan AIGT geen klinische werkzaamheden doen.

Waar we tegen aan lopen
De medewerkers van de RGS zijn soms zoekende wat AIGT
werkzaamheden zijn en wat ze juridisch mee kunnen laten
tellen als uren. Door korte lijnen te houden proberen we
(NVTG bestuurslid / GAIA coördinator) de RGS hier in te
adviseren waar mogelijk.
Lastig situaties blijven ontstaan als de AIGTers tijdelijk weer
in Nederland werkt in een klinische setting, waarbij ze vaak
tijdelijk een ANIOS contract hebben omdat veel ziekenhuizen geen contract afgeven met de titel: Arts Internationale
Gezondheidszorg en tropengeneeskunde. Voor deze
AIGTers is bij de CGS een verzoek tot wijziging ingediend
met de vraag om deze werkzaamheden wel mee te laten
tellen als gewerkte uren binnen ons specialisme.
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Ook in 2021 verliep de samenwerking met RGS over deze
kwesties voorspoedig, waren ze bereid om mee te denken,
en bieden ze de AIGTers de mogelijkheid tot vooroverleg voordat deze een officieel verzoek tot herregistratie
indient. Loop je tegen vragen of moeilijkheden aan in de
aanvraag, kun je naast het RGS ook altijd het NVTG bestuur
mailen zodat we nog met je mee kunnen denken.

Externe kwaliteitsvisitatie en evaluatie
individueel functioneren (EIF)
Tot 1-07-2021 zijn deelname externe kwaliteitsvisitatie en
EIF niet verplicht gesteld voor herregistratie (geldt voor alle
specialismen en profielen). Dit is een vast onderdeel van
de herregistratie eisen. Voor de AIGTers in het buitenland
is de externe kwaliteitsvisitatie (dmv deelname aan een
intercollegiale toetsgroep) en de evaluatie niet verplicht.
Maar als NVTG bestuur willen we wel alle AIGTers in het
buitenland wel stimuleren om mee te doen aan deze (online) toetsgroepen omdat de ervaringen erg positief zijn.
Intercollegiale toetsing helpt in het delen van ervaringen,
het bespreken van kwesties met collega’s die in soortgelijke omstandigheden werken en je kunt elkaar steunen.
In December 2021 hebben 9 nieuwe EKCers (Erkend
Kwaliteits Consulent) een cursus gevolgd om zo een nieuwe toetsgroep te gaan starten. Een mooi voorbeeld van
participatie van NVTG leden in het ontwerpen en uitvoeren
van de cursus.

Accreditatie
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 tien mensen, beoordeelt alle
aanvragen voor accreditatie. In 2022 zal er overleg worden
gevoerd tussen de GAIA coördinator (Marieke Lagro), de
accreditatiecommisie, en EKCers om zaken te optimaliseren om contacten te onderhouden.

Voor de toekomst
Waar we momenteel mee bezig zijn:
•

We hebben een aanvraag ingediend bij het CGS tot
wijziging van de herregistratie eisen met betrekking tot
de werkzaamheden van de AIGTer in Nederland. We
wachten nog op een officieel antwoord en we zullen
hierover in gesprek blijven met het RGS en CGS.

•

Samen met de OIGT nadenken over de mogelijkheid om
herintrede programma te ontwikkelen voor AIGTers die
geen herregistratie krijgen.

•

Samen met het kenniscentrum Global Health zijn we
een register aan het opzetten voor alle oud tropenartsen en oud AIGTers om hun kennis/expertise en kunde
te delen en netwerkfunctie te versterken.

Tenslotte, vinden we als NVTG bestuur elk lid waardevol.
Ons ledenbestand is divers en bestaat uit ‘tropenartsen’
die jaren geleden werkten in een recourse limited setting
en AIGTers werkzaam in binnen of buitenland, maar ook
uit andere global health professionals, zoals onderzoekers,
medewerkers bij NGOs, of consultants in global health.
Deze diversiteit geeft kleur aan onze vereniging en maakt
het mogelijk om gezamenlijk onze stem laten horen en
aandacht te vragen voor actuele kwesties in global health.
Wij maken graag gebruik van je kennis, kunde, passie en
bevlogenheid met global health om ons werk uit te voeren
en hierin een actieve rol te spelen, bijvoorbeeld via een
van onze werkgroepen.
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Wetenschap
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Commissie wetenschap
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

De samenstelling van de commissie is in 2021 ongewijzigd
gebleven en is als volgt:
Teun Bousema – Prof Epidemiology of Tropical Infectious
Diseases, Radboud University Nijmegen (vice-voorzitter)
Jacob van der Ende – MD GH, Quina Care Ecuador
Martin Grobusch – Prof Tropical Medicine and Travel
Medicine, AMC-UvA) (voorzitter)
Esther Jurgens – MSc Medical Sociology, beleidsmede
werker NVTG, Global health Consultant
Marcus Rijken – MD, Post doc UMCU Julius global health
Menno Smit – MD, PhD, Pediatrician in training
Amsterdam UMC
Sake de Vlas – Prof Infectious Disease Modelling,
Erasmus MC

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. 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) het profileren van onderzoek
op GHTM en de opleiding AIGT; (2) Kennisuitwisseling; (3)
Netwerken voor onderzoek op relevante gebieden op het
terrein van GHTM; (4) Erkenning en financiële ondersteuning onderzoek (middels OKF).
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). In 2021 organiseerde de commissie de OKF call ronde 2021, en leverde
een bijdrage aan de totstandkoming van beide symposia
in het verslagjaar en was betrokken bij het uitreiken van de
Sauerwein Medaille.

Otto 
Kranendonk Fonds
Het Otto Kranendonk Fonds (OKF) is ingesteld in 1994
als Stichting Erefonds Tropische Geneeskunde. Sinds
2011 staat het 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. Het fonds verleent
financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van de tropengeneeskunde en global health. Het
doel van deze subsidie is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van verbetering van
de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.
In 2021 zijn 3 onderzoeksprojecten geselecteerd voor
financiering vanuit het fonds:
Improving intrapartum fetal monitoring and clinical
decision-making in Sengerema Hospital, Tanzania (F.
Gooren).
Improving the case definition of small and nutritionally at-risk infants under six months of age and
their mothers in Senegal (T. van Immerzeel).
Prevalence and attributable malaria case proportion
of P. vivax in the Amazon basin in the border area
between Ecuador, Colombia and Peru (J. van der
Ende).
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Hoogleraren

FESTMIH

In maart 2021 is Prof Dr Jelle Stekelenburg herbenoemd
tot bijzonder hoogleraar ‘Internationale aspecten van
reproductieve gezondheidszorg, in het bijzonder veilig
moederschap’ aan de Faculteit Medische Wetenschappen
van de Rijksuniversiteit Groningen. De benoeming geldt
voor een periode van 5 jaar en eindigt op 1 maart 2026. De
leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door het Medisch
Centrum Leeuwarden. Jelle is tevens voorzitter van de WP
ISM&RH (sinds 2006, tot eind 2022), waarvan een van de
projecten het opzetten van Ethiopian Obstetric Surveillance System (EthOSS) is, samen met Abera Tura, Thomas
van den Akker en Marian Knight (Oxford). In 2021 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, aiossen en
artsen en AIGT.

De vereniging maakt deel uit van de Federation of European Societies of Tropical Medicine and International Health.
De FESTMIH is initiatiefnemer van de European Congress
on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH) en
publiceert het tijdschrift Tropical Medicine and International Health (TM&IH). Namens de NVTG maakt Guus Eskens
deel uit van de General Assembly, en in 2021 trad Guus
ook toe tot de Executive Board van de FESTMIH. In 2021
is er regelmatig overleg geweest met de members van de
Federation met name rondom de voorbereidingen van
de 12e ECTMIH in Bergen, Noorwegen en de uitwerking
van het FESTMIH Strategisch Plan en de voortgang van de
FESTMIH werkgroepen.

Twee jaar na zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar Global Maternal Health aan de Vrije Universiteit Amsterdam
(Athena Instituut) hield Thomas van den Akker in juni 2021
zijn inaugurele rede: Maternal Matters: from 3 Ps to 5 Cs. In
het kader van het uitspreken van de rede is een interactief symposium georganiseerd Maternal health: promoting
human rights in the labour room. De leerstoel is ingesteld
namens de NVTG, en in het kader van de leerstoel verricht
Van den Akker wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van moedersterfte en -ziekte, binnen internationale
netwerken samen met onderzoekers uit LMICs. Hij is ook
betrokken bij onderwijs aan AIGTers en Global Health
master-studenten. Daarnaast is hij werkzaam als gynaecoloog-perinatoloog aan het Leids Universitair Medisch
Centrum.

ECTMIH 2021
Het congress Global challenges towards a world of e quity
– Health and migration vond ivm de Covid pandemie
volledig online plaats (28 september – 1 oktober 2021). Het
programma bestond uit 9 reguliere tracks, een volledige
track gewijd aan Covid-19, en een speciale Young Investigators dag. Na welkomstwoorden van onder meer van
Tedros Ghebeyesus (WHO Director), Richard Horton (The
Editor of Lancet), Jon Arne Røttingen (Global Ambassador
of Norway), en Karel Gyselinck (FESTMIH voorzitter) ging
het programma van start, met meer dan 450 deelnemers,
100 sprekers en diverse side events, waaronder uitreiking
van prijzen voor beste global health fotos, beste abstracts
en posters, muziek en de vertoning van global health films.
Abstracts online beschikbaar in een speciale editie van TMIH.

ECTMIH 2023
Sauerwein Medaille
In 2021 ontving Dr Menno
Smit, kinderarts in opleiding
Amsterdam UMC en Spaarne
Gasthuis, de eerste Sauerwein Medaille voor zijn grote
bijdrage aan ons begrip van
tropische infectieziekten.
De medaillecommissie was
bijzonder te spreken over zijn
onderzoek naar ivermectine
als eerste muggendodend
geneesmiddel voor de bestrijding van malaria. Menno
Smit ontving de medaille van
de Emeritus professor Robert
Sauerwein gedurende het

NVTG symposium in januari,
mede namens het RadboudUMC en Uniting Streams. De
Sauerwein Medaille wordt
tweejaarlijks uitgekeerd
en eert de nalatenschap
van emeritus professor
Robtert Sauerwein, wiens
pensionering in 2020 het
einde markeert van een belangrijk tijdperk in het malariaonderzoek in N
 ederland. In
2023 zal de tweede Medaille
worden uitgereikt gedurende
het ECTMIH 2023 congres in
Utrecht.

In 2007 organiseerde de NVTG in samenwerking met
academische partners de vijfde editie van de European
Congress on Tropical Medicine and International Health
(ECTMIH). Gedurende dit congres – ‘Partnership and Innovation in Global He@lth’ – vierde de NVTG haar 100 jarig
bestaan. Zestien jaar en seven ECTMIHs later is Nederland
weer het toneel voor deze Europese conferentie. In het
verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor de organisatie ervan in november 2023 in Utrecht. Als thema is gekozen Planetary Health. De organiserende partijen, naast
de FESTMIH en de NVTG (werkgroepen en de aan haar
gelieerde instituten KCGH en OIGT), zijn het UMC Utrecht/
Julius Center for Health Sciences and Primary Care. Samenwerking zal worden gezocht met andere academische
instellingen in Nederland en NGO sector, en anderen actief
op het terrein van global health.
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TMIH
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), en Emma Birnie (AMC, gewoon
lid). De positie van penningmeester
is vacant. Sinds Januari 2020 is Leon
Bijlmakers aangesteld als redacteur
van het tijdschrift TMIH vanwege de
Stichting TMIH.

Statutaire wijzigingen
In november 2021 zijn de statuten
vernieuwd, conform de wetgeving
anno 2021, waarbij de historisch
nauwe banden met de NVTG gewaarborgd zijn gebleven. De belangrijkste
wijzigingen zijn: het minimum aantal
bestuurders is verlaagd naar 3, het
maximum is 5. Het bestuur bestaat
uit bestuurders A en één bestuurder
B. Bestuurders A worden benoemd
door het bestuur, bestuurder B door
de NVTG door middel van voordracht.
Tevens kan het NVTG een afgevaardigde naar een jaarvergadering
van de TMIH sturen om de NVTG te
vertegenwoordigen. Een niet voltallig
bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Bestuurders van TMIH kunnen niet
tevens bestuurder zijn bij de NVTG.
Voorts zijn de statuten aangepast aan
de wetgeving anno 2022 en aankomende verwachte wetswijzigingen. De
stichting blijft een ‘normale stichting’
en heeft geen ANBI-status.

Redacteurschap
Het tijdschrift TMIH, dat in ieder
geval tot eind 2025 door Wiley wordt

uitgegeven (contractueel vastgelegd
in 2020) ondervindt nogal wat concurrentie van andere, deels nieuwe
tijdschriften. Mede daardoor, en vanwege de opkomst van zogenoemde
preprint servers waarop auteurs hun
artikelen kunnen laten plaatsen nog
vóórdat ze peer review hebben ondergaan (!), is de toekomst van TMIH op
de middellange termijn allerminst zeker. Desondanks heeft het tijdschrift
nog altijd een redelijke impact
factor (2.622) en is het licht
winstgevend, waarbij een deel
van de royalties belandt bij de
Stichting TMIH. Met onveranderd 12 edities in 2021, was het
een uitdaging voor de Editorial
Board (met vijf redacteuren
en één managing editor) om
de ongeveer 700 ingezonden
manuscripten die in behandeling zijn genomen binnen
een acceptabele termijn van
adequate peer review te voorzien. Het vinden van experts
die beschikbaar en bereid
zijn om een manuscript te
reviewen was in 2021, mede
vanwege COVID-19, een
grote opgave. De redactie
(Editorial Board) is momenteel bezig om de lijst van
ruim 50 Associate Editors op
te schonen en wat er van hen
verwacht wordt meer expliciet te maken. Meer informatie is te vinden op de website
(https://onlinelibrary.wiley.
com/journal/13653156) en in
het Publisher’s Report van Wiley
(op te vragen bij de Stichting
TMIH of Leon Bijlmakers.
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Pleitbezorging
In 2021 keurde de Minister voor Medische Zorg, T
 amara
van Ark, een regeling goed die het subsidiëren van
opleidingsactiviteiten voor Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) mogelijk maakt.
Dankzij een verhoogde subsidie ontvangen opleidings
instellingen een bijdrage in additionele kosten voor de
aios, met uitzondering van salariskosten. Daarnaast krijgen
aiossen een toelage voor gemaakte kosten in het laatste
jaar van de opleiding. De regeling, die onlangs in de Staatscourant is gepubliceerd, volgt op een aangenomen motie
van voormalig Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) uit oktober 2019. Betrokkenen zien de inwerkingtreding van de regeling als een erkenning voor het belang van
global health en de bijdrage daarvan aan de Nederlandse
gezondheidszorg. Het toekenning van deze subsidie is een
positief resultaat van een gezamenlijk pleitbezorgingstraject van de NVTG, OIGT, KCGH en TROIE. Zie het persbericht op onze site.
Middels onze deelname aan de Dutch Global Health
Alliance hebben we een bijdrage kunnen leveren aan een
voor Nederland belangrijk traject: het opstellen van de
Dutch Global Health Strategy. In 2021 stuurde DGHA een
pleitbrief aan Minister Kaag en Premier Rutte waarin de
Alliantie pleit voor het formuleren van een samenhangend
Nederlands Global Health beleid “vanuit een visie die
de belangen van nationale volksgezondheid, economie,
onderzoek en ontwikkeling, en het buitenland- en ontwikkelingssamenwerking beleid met elkaar verenigt. Global
Health gaat veel verder dan alleen pandemic preparedness
en behoeft dus vérgaande samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen.”
Ook de werkgroepen en leden van de NVTG waren in 2021
actief in publieksvoorlichting en pleitbezorging rondom
actuele themas in global health, waaronder: de acties
rondom de verduurzaming van de gezondheidszorg (door
Zorg voor Klimaat), de deelname aan de klimaatmars Amsterdam, en de oproep van de Jonge Klimaatbeweging om
de het ‘Gezondheid en Klimaat Position Paper’ te tekenen.
En diverse artikelen in de media, waaronder: De Omikronvariant laat zien dat pandemiebestrijding mondiaal moet,
schrijven Amrish Baidjoe, Joyce Browne en Rieke van der
Graaf; opinie artikel van Heleen Koudijs en Erik Wehrens
over de onrechtvaardigheid en de ongelijkheid in Covid
vaccinaties wereldwijd.
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Bestuur en vereniging
NVTG bestuursleden in 2021
Joop Raams (voorzitter)
Jaco Verweij (secretaris)
Guus Eskens (penningmeester)
Hanneke Dekker
Mariëlle Bemelmans
Joyce Browne (afgetreden in 2021)
Puck Pelzer (benoemd in 2021)
Eloïse Cocquyt-Groenveld (benoemd in 2021)

Ondersteuning
Janneke Pala-van Eechoud
Esther Jurgens, beleidsmedewerker
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