
 

 
 
 
Beste collega’s, 
 
Graag nodigen wij u uit voor het  derde Voorjaarssymposium van de Werkgroep Huisartsgeneeskunde en 
Internationale Gezondheidszorg (WHIG). Dit symposium belicht verschillende aspecten van de internationale en 
multiculturele huisartsgeneeskunde in Nederland. Accreditatie is aangevraagd voor 3 punten. 
 
Een belangrijk doel is het aanreiken van praktische handvatten op het gebied van reizigersadvisering, 
importziekten en migrantenzorg in uw huisartsenpraktijk. Ook kijken we naar de meerwaarde van 
huisartsenzorg en een sterke eerstelijn in de opkomende landen. 
Tevens signeren maar liefst twee schrijvers en tropenartsen hun laatste boek. Ook zullen zij kort iets vertellen over de 
inspiratie, die tot hun boek leidde. Ad Groen presenteert ‘Overlander’  en Jarl Chabot ‘Nooit meer Bacalhau’.  
 
De bijeenkomst vindt plaats op 17 april 2014 te Utrecht op het VVAA Hoofdkantoor 
Orteliuslaan 750 
3528 BB Utrecht 
tel: 030 247 47 89  
 

Het programma: 
16.45-17.15u  Registratie en ontvangst 
 
17.15-18.00u  'Reizigersadvisering: de laatste inzichten´-  

Dhr. Ad van Esch, (reizigersgeneeskundige medisch directeur/docent Health Education,  docent 
 huisartsenopleiding Radboudumc) 

 
18.00-18.45u  ‘Pijn en onrecht in de Praktijk’ -       

  Dhr. Adriaan van Es (huisarts, SCEN-arts, opleider huisartsgeneeskunde (Utrecht), ex-tropenarts Ghana), 
  mensenrechten-activist, Johannes Wier Stichting, coördinator International Federation of Health and 
  Human Rights Organizations) 

 

18.45-19.30u  Pauze inclusief lichte maaltijd 
 
19.30-20.15u  ‘Can you DIGH it? - NHG werkgroep Diversiteit en Global Health: ´Global Health Locally ´-  
   Mw. Eldine Oosterberg (huisarts, wetenschappelijk medewerker NHG),     
   Mw. Maria van den Muijsenbergh (huisarts, senior onderzoeker Radboudumc/Pharos) en  
   Mw. Nathanja van Moppes (huisarts, docent huisartsopleiding AMC/Pharos/AOF) 
 

20.15-21.00u  'Internatiaal Cardiovasculair risicomanagement: de praktijk in de sloppenwijken van Nairobi´ -  
1.    Dhr. Steven van de Vijver (huisarts/promovendus AIGHD, APHRC)  

2.  
21.00-21.30u  Borrel 
 
Heeft u interesse om aan deze bijeenkomst deel te nemen? Schrijft u zich dan in via info@whig.nl met uw naam, big-
registratie en adres/telefoongegevens. Hier kunt u zich ook aan/-afmelden voor onze nieuwsbrief. 
 
De inschrijfkosten verbonden aan deze nascholing bedragen 35 euro. Dit bedrag kunt u overmaken op 
ABN AMRO 514282754 t.n.v. dhr R. Schats, penningmeester Stichting Deskundigheidsbevordering Tropische Geneeskunde en 
Internationale Gezondheidszorg voor Huisartsen, o.v.v. Voorjaarssymposium WHIG. 

 
Met vriendelijke groet, namens de leden van de Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg, 
Sylvia Mennink 
Pieter van den Hombergh 
Tessa Versteegde 
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