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VOORAL ONZE
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IS HEEL BELANGRIJK

Voorzitter Sylvia Mennink van de Werkgroep Huisartsen-
geneeskunde en lnternationale Gezondheidszorg (WHIG)
wil met de WHIG het centrale punt vormen in het netwerk van
huisartsen die actief zijn op het gebled van internationale
gezondheidszorg.

ii geloven erg in de huis-
artsgeneeskunde', vertelt
Mennink enthousiast.'En
willen deze internationaal

uitdragen.' Mennink is opgeleid tot tropen-
arts en met Artsen zonder Grenzen zes

maanden uitgezonden als verloskundig arts

naar Sierra Leone. 'Daar heeft Artsen zon-
der Grenzen België tijdens de burgeroorlog

in Bo een ziekenhuis opgezet. IJitgezonden
worden voor Artsen zonder Grenzen was

voor Mennink altijd al een droom. 'En de

opleiding tot tropenarts is een mooie ver-
breding na de studie geneeskunde.' Een-
maal terug uit Sierra Leone wilde ik in
Nederland betrokken blijven bij intematio-
nale (huisarts)geneeskunde.' Zij schoof aan

bij vergaderingen van de §íHIG en dat

sprak haar wel aan. '§(/e willen voeling met
elkaar houden en de kennis die we hebben

opgedaan over intemationale gezondheids-

problemen niet verloren laten gaan.' Deze

kennis kan bijvoorbeeld ingezet worden ten
behoeve van de reizigersadvisering. 'Dat is

dan ook een van onze activiteiten in Neder-
land. §7e organiseren de reizigersadvisering

inclusief het onderwijs, de belangenbeharti-
ging en de kwaliteitsbewaking. Maar daar-

naast doen we nog veel meer dingen. §7e

geven een dag onderwijs tijdens de tropen-
opleiding, we zijn aanwezig op de TROIE-
carrièredagen en we organiseren jaarlijks

een slnnposium. Verder ondersteunen we

de huisartsopleiding van de Moi University
in Eldoret, Kenia. Deze dromen zijn in elk
geval gerealiseerdl'
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WENSEN VOOR DETOEKOMST
De achterban van de §7HIG bestaat uit
meer dan honderd huisartsen, de kern-
groep is echter een stuk kleiner. 'Geza-

menlijk hebben we een enorm groot net-

werk, dat we graag inzetten voor tropen-
artsen die daarna in Nederland huisarts

worden en voor huisartsen met interesse

in transculturele, internationale huisarts-

geneeskunde', aldus Mennink. Daarnaast

zijn er uiteraard ook nog wensen voor de

toekomst.'§7e willen graag een gezamen-

lijke expertgroep vormen op het gebied

van migrantenzorg, internationale huis-

artsgeneeskunde en reizigersadvisering.

§7e willen veel meer betrokken raken bii
internationaal beleid en we willen op den

duur meer betekenen in intercultureel
onderwijs. Ook gezamenlijk onderzoek en

uitwisseling tussen landen staat nog op

ons wensenliistje.'Zoals gezegd, heeft de

§7HIG een actieve rol gespeeld in de

ondersteuning van de opleiding'Family
Medicine'in Kenia. Inmiddels zijn er der-

tig Keniaanse artsen succesvol opgeleid

tot Family Practitioners, die werken zoals

vroeger de algemene tropenarts. Volgens

Mennink zijn de belangriikste resultaten
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Ken iaa n se fam i ly pra ctiti on ers-i n- op I ei d i n g

dat van de nieuwe huisartsen niemand

naar het buitenland is vertrokken, en

zowel de ziekenhuizen als het ministerie
ziin enthousiast over de generalistisch

opgeleide artsen. De Keniaanse overheid

is gestopt met de financiering van alle

specialistenopleidingen - dus ook de huis-
artsenopleiding. Nu probeert de WHIG
om de Keniaanse huisartsen-in-opleiding
door Nederlandse zorggroepen te laten

adopteren. Mennink: 'Inmiddels zíin er al

drie zorggroepen in Nederland die een

huisarts-in-opleiding hebben geadopteerd.

Het gaat om een bedrag van tweeduizend

euro per jaar gedurende drie of vier jaar.

Aftrankeliik van de grootte van de zorg-

groep komt dat na belastingaftrek op een

paar tienties per jaar per huisarts. Family

Practitioners gaan het verschil maken. De

eerste supermedical intendants met FM-
oriëntatie zijn succesvol werkzaam in
diverse districtsziekenhuizen.' I


