
	  

Beste	  collega’s,	  
	  
Graag	  nodigen	  wij	  u	  weer	  uit	  voor	  het	  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	  bij	  zowel	  het	  NHG	  als	  de	  
LCR.	  	  
	  
Een	  belangrijk	  doel	  is	  het	  aanreiken	  van	  praktische	  handvatten	  op	  het	  gebied	  van	  reizigersadvisering,	  
importziekten	  en	  migrantenzorg	  in	  uw	  huisartsenpraktijk.	  	  
	  
De	  bijeenkomst	  vindt	  plaats	  op	  woensdag	  15	  april	  2015	  te	  Utrecht.	  
VVAA	  Hoofdkantoor	  
Orteliuslaan	  750	  
3528	  BB	  Utrecht	  	  
	  
Het	  programma:	  
16.45-‐17.15u	  	   Registratie	  en	  ontvangst	  
	  
17.15-‐18.00u	  	   'Toegang	  tot	  de	  Nederlandse	  gezondheidszorg	  voor	  ongedocumenteerde	  migranten’	  -‐	  	  

Mw.	  Margreet	  Kroesen,	  coördinator	  Medoc-‐project	  (toegang	  tot	  zorg	  voor	  ongedocumenteerden)	  
	   Dokters	  van	  de	  Wereld	  Nederland	  

	  
18.00-‐18.45u	  	   ‘Female	  Genital	  Mutilation,	  signaleren	  en	  bespreekbaar	  maken	  door	  de	  huisarts’–	  	  

	  Mw.	  Toine	  Lagro-‐Janssen,	  huisarts	  en	  emeritus	  hoogleraar	  Women’s	  Health,	  Radboudumc	  Nijmegen.	  
	  
18.45-‐19.30u	   	  Pauze	  inclusief	  lichte	  maaltijd	  
	  
19.30-‐20.15u	  	   ´Vluchteling	  en	  psychiatrie	  bij	  de	  huisarts’	  	  -‐	  	  

Dhr.	  Wim	  Amptmeijer,	  Psychiater	  GGZ-‐Heuvelrug/Consulent	  Psychiater	  Gezondheidscentrum	  
Asielzoekers.	  	  

	  
20.15-‐21.00u	  	   ‘Vreemde	  eenden	  in	  de	  spreekkamer:	  	  infectieziekten	  uit	  Midden-‐Oosten	  en	  Noord-‐Afrika’	  –	  	  
	   	   Dhr.dr.	  Quirijn	  de	  Mast,	  Internist-‐Infectioloog	  Radboud	  Universiteit	  Nijmegen	  
	  
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	  37,50	  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	  
Tessa	  Versteegde	  
Léon	  van	  Groenendael	  
Maarten	  Borg	  
	  


