MINISYMPOSIUM

‘Vitamines
in de Ontwikkelingssamenwerking’
in het kader van de uitreiking van de Eijkman
Medailles 2010
MET

prof. Abram de Swaan
prof. Nico Frijda
prof. Jaap Goudsmit
AANVANG 15.00

NVTG-DEBAT

‘Globalisering
en ontwikkelingssamenwerking’
AANVANG 13.00

UUR

Uitreiking
Eijkman medailles
aan personen die zich
verdienstelijk hebben gemaakt
op het gebied van tropische
geneeskunde

UUR

AANVANG 16.30

UUR

DATUM - 28 oktober 2010
TIJD - vanaf 13.00 uur
LOCATIE - Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63, Amsterdam
AANMELDEN - via www.kit.nl/eijkman (per sessie is mogelijk)
CONTACT - Prof. Paul Klatser, KIT Biomedical Research, (020) 566 5441, y.sonneveld@kit.nl
ORGANISATOREN - Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Stichting Eijkman Medaillefonds en
Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)

P
12.30 – 13.00
13.00 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.00

R O G R A M M A

Ontvangst
NVTG debat: Globalisering en ontwikkelingssamenwerking
Koffie/thee
Minisymposium: Vitamines in de OS
Uitreiking van de Eijkman Medailles
Borrel

M

I N I S Y M P O S I U M

Het Eijkman Medaillefonds werd opgericht in oktober 1923

Het Eijkman Medaillefonds heeft de socioloog prof. Abram de

ter huldiging van prof. dr. C. Eijkman, Nobelprijswinnaar en

Swaan, psycholoog prof. Nico Frijda en biomedicus prof. Jaap

grondlegger op het gebied van de vitamineleer. Dankzij zijn

Goudsmit uitgenodigd om hun visie te geven op ‘Vitamines in de

onderzoek in het begin van de 20e eeuw was het mogelijk om een

ontwikkelingssamenwerking’. Zij geven hun kijk op een aantal

relatie te leggen tussen voeding, vitamines en gezondheid.

ongewone aan ontwikkelingssamenwerking gerelateerde onderwerpen.
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E B A T

In analogie naar de heilzame werking van vitamines is als thema

(‘de vitamines’) op de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

voor het NVTG debat gekozen voor de gevolgen van globalisering

Na een korte inleiding zijn er drie parallelle sessies, die elk op

voor de hedendaagse ontwikkelingssamenwerking. Waarbij een

een ander deelterrein de relatie tussen globalisering en gezond-

centrale plek is ingebouwd voor de positieve gevolgen van

heid aan de orde stellen.

nieuwe ontwikkelingen of baanbrekende onderzoeken
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E S S I E S

‘Academische samenwerking zonder
grenzen. Nieuwe benaderingen in
onderzoek’.

‘Hedendaagse aanpak in de malariabestrijding. Soper revisited’.

‘Het glas is halfvol: de WHO Code
over de internationale rekrutering van
gezondheidswerkers’.

Een debat over de toekomst in de
medische samenwerking, toegespitst
op de academische samenwerking
op het gebied van onderzoek tussen
Nederlandse onderzoeksinstellingen
met partners in ontwikkelingslanden.
Het debat gaat in op het opzetten van
onderzoeksunits in ontwikkelingslanden, de duurzaamheid daarvan en
hoe deze bijdragen aan het versterken
van de locale (onderzoeks)capaciteit.
Wat hebben we tot nu toe geleerd, en
hoe ‘future-proof’ zijn deze samenwerkingsverbanden?

Eijkman Medaille laureaat Bart Knols
neemt ons mee op een reis door de tijd.
Een aanpak die in de jaren 30 in Brazilië
leidde tot een succesvolle bestrijding
van malaria in een gebied anderhalf keer
de oppervlakte van Nederland, moet ook
nu kunnen werken, volgens Knols. En
misschien zelfs eenvoudiger. Want nu
immers hebben we de beschikking over
bacteriologische bestrijdings-, communicatie- en navigatiemiddelen. Wat let
ons?

Wat biedt de in mei 2010 door de World
Health Assembly aangenomen WHO
code omtrent het internationaal werven
van gezondheidspersoneel aan vooruitzichten? Is het een oplossing voor de
exodus van vele artsen en verpleegkundigen uit ontwikkelingslanden naar het
Westen? Is het een oplossing voor de
‘ontvangende’ landen die als gevolg van
onder meer de vergrijzing kampen met
ernstige tekorten aan personeel?

I N L E I D E R : Michael Boele van Hensbroek,
kinderarts/senior onderzoeker en o.a.
verbonden aan het AMC.

I N L E I D E R : Bart Knols, entomoloog en
expert in infectieziekten, part time
verbonden aan AMC/UvA.

I N L E I D E R : Mariska Meurs, manager
Noord-Zuid samenwerking bij Wemos.
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