
 

 

 

 
 

 

BASISOPLEIDING  REIZIGERSGENEESKUNDIG HUISARTS 

In deze opleiding komen de belangrijkste aandachtspunten van reizigersadvisering aan de orde en leert u deze effectief toe te passen. Deze 

opleiding is geschikt voor registratie van huisartsen bij het LCR/CHBB. 

Voor wie: (huis)artsen met weinig ervaring in de reizigersadvisering of die de basiskennis na lange tijd willen opfrissen.  

Waar en wanneer: Best: 10 en 17 januari 2018    Almere: 14 en 21 juni 2018    Zoetermeer: 31 okt en 7 nov 2018  

Tijd: 13.30 uur– 21.00 uur.  Prijs:  € 690,-  BTW vrij Accreditatie: Toegekend door LCR en ABC1 (CvAH) voor 12 uur.   

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING ‘NIET-TOERISTISCHE REIZEN EN MALARIAPROTOCOL’  

Aan de hand van uitdagende casuïstiek wordt stil gestaan bij reizen van niet-toeristische aard. Te denken valt aan o.a. ‘visiting friends and 
relatives’ (VFR), migranten, expats, zakenreizen, vrijwilligerswerk. Verder wordt dieper ingegaan op actuele ontwikkelingen in de 

reizigersadvisering, waarbij uiteraard uitgebreid aandacht voor de achtergronden en toepassingen van het nieuwe malariaprotocol.  
Ook deze keer zorgen we weer voor uitdagende werkvormen. 

Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners met ervaring in reizigersadvisering. 

Waar en wanneer:  Utrecht: 19 apr 2018 (aansluitend is de jaarlijkse Pecha Kucha avond) 

Tijd:  14.30 – 18.15 uur   Prijs:  € 195,- BTW vrij 

Accreditatie:  Toegekend voor 4 uur door LCR (artsen en verpleegkundigen), ABC1 (CvAH), V&V en CADD (Kabiz).  

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING ‘TO GO OR NOT TO GO’  

Aan de hand van casuïstiek verkennen we de dilemma’s rond risicoreizen. Wanneer is een reis nog verantwoord en wanneer is een negatief 

reisadvies op zijn plaats? We brengende risico’s in kaart voor kwetsbare reizigers (b.v. jong kind, zwangerschap, afweerstoornis, 

comorbiditeit) en bespreken welke preventie mogelijk is. Uiteraard is er aandacht voor recente ontwikkelingen in de reizigersgeneeskunde 

en bespreking we laatste wijzigingen in de LCR richtlijnen. Ook deze keer zorgen we weer voor uitdagende werkvormen. 

Uitbreidingsmogelijkheden: Deze masterclass kan worden uitgebreid met een masterclass ‘reizen op hoogte’ of Pecha Kucha in de avond.  
Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners met ervaring in reizigersadvisering. 

Waar en wanneer: Utrecht 19 april 2018            Zoetermeer: 5 april 2018 Zwolle:  11 april 2018         Amsterdam: 14 november2018 

                                   Oud Gastel: 31 mei 2018      Eindhoven:   25 april 2018 Apeldoorn: 17 mei 2018   

Tijd: 14.30-18.15 uur        Prijs: € 195,- BTW vrij        Accreditatie:  Aangevraagd voor 4 uur bij LCR (artsen en verpleegkundigen), ABC1 

(CvAH), V&V en CADD (Kabiz).  

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING ‘REIZEN OP HOOGTE’  

In deze masterclass komen de verschillende aspecten aan de orde die van belang zijn om een reiziger te informeren over risico’s en 
aandachtspunten bij reizen op hoogte. Aandacht wordt besteed aan de kennis over aandoeningen/ziektes die van belang zijn in het kader 

van hoogteziekte, aan de medicamenteuze behandeling en de preventie van hoogteziekte. Na het volgen van deze masterclass kunt u een 

adequate afwegingen maken of het verantwoord is dat een patiënt op hoogte gaat reizen. 

Uitbreidingsmogelijkheden: Deze masterclass kan worden uitgebreid met een masterclass ‘To go or not to go’ in de middag. 
Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners met ervaring in reizigersadvisering. 

Waar en wanneer: Zoetermeer: 5 april 2018 Zwolle:  11 april 2018         Amsterdam: 14 november2018 

                                   Oud Gastel: 31 mei 2018      Eindhoven:   25 april 2018 Apeldoorn: 17 mei 2018   

Tijd: 19.00-21.00 uur     Prijs: € 95,- BTW vrij      Accreditatie:  Aangevraagd voor 2 uur bij LCR (artsen en verpleegkundigen) en ABC1 (CvAH) 

PECHA KUCHA AVOND VOOR REIZIGERSADVISEURS  

Wij dagen iedereen uit zelf een Pecha Kucha presentatie te houden! Graag aanmelden via info@healtheducation.nl.  

De Pecha Kucha avond vindt in 2018 voor de 5
e
 keer plaats. Bij dit evenement worden reizigersgeneeskundige en aanverwante 

onderwerpen aan de hand van 20 afbeeldingen gepresenteerd in 6 min. en 40 sec. Elke afbeelding wordt daarbij precies 20 sec. getoond. 

Deze eisen dwingen de deelnemers creatief en ‘to the point’ te zijn. Het format staat garant voor flitsende voordrachten met aansluitend 

korte discussies. U kunt als toehoorder inschrijven, maar u kunt ook zelf een presentatie geven. Meer informatie over deze avond kunt u 

vinden op onze website.  

Waar en wanneer: Utrecht, 19 april 2018 (19.30-21.30 uur). Combinatie met reisles of masterclass Travel Medicine in de middag mogelijk. 

Accreditatie:  wordt aangevraagd bij LCR(artsen en verpleegkundigen), ABC1(CvAH) en V&V.   Prijs: €95,- BTW vrij 

 

JAARLIJKS SYMPOSIUM TRAVEL MEDICINE TRAINING VOOR (HUIS)ARTSEN OP 20 SEPTEMBER 2018 
Accreditatie: wordt aangevraagd bij ABC1 en LCR.   Tijd: 10.30-18.00uur (file vermijdend)  
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MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING ‘BACTERIËN IN HET BUITENLAND’ 

We danken onze gezondheid aan de ‘goede’ bacteriën op- en in ons lijf, ons microbioom. Soms lopen we bij reizen een schadelijke bacterie 

op, met kans op difterie, meningitis, tuberculose, dysenterie, buiktyfus, pest of vele andere zieken. Maar altijd komen we in contact met 

nieuwe bacteriën die ons microbioom verstoren. Meestal is dit een tijdelijke verstoring zonder veel gevolgen, maar steeds vaker komen we 

met resistente bacteriën thuis. In deze masterclass leert u meer over bacteriële ziekten bij reizigers, welke preventieve maatregelen zinvol 

zijn, en wat de mogelijke gevolgen zijn van import van resistente bacteriën. Deze masterclass bestaat uit twee delen volgens het ’flipping 
the classroom’ concept. U volgt een online voorbereiding van 2 uur vanuit huis op een zelf gekozen moment met filmpjes, lesstof en 
vragen. In de 2 contacturen wordt casuïstiek behandeld, de opgedane kennis toegepast en is er voldoende tijd voor vragen en discussie.  

Uitbreidingsmogelijkheden: De contacturen kunnen worden uitgebreid met het aansluitende Health Education Reisspel. 
Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners met ervaring in reizigersadvisering. 

Waar en wanneer:  Zoetermeer: 6 december 2018  Zwolle:  17 oktober 2018                     Oud Gastel: 13 september 2018                    

                                 Eindhoven:   21 november 2018         Hengelo: 20 december 2018    

Tijd contacturen:  14.00-16.00 uur  Prijs:  € 195,- BTW vrij  

Accreditatie:  Aangevraagd voor 4 uur door LCR (artsen en verpleegkundigen), ABC1 (CvAH), V&V en CADD (Kabiz).  

HEALTH EDUCATION REISSPEL  

Educatief bordspel. U krijgt een reisbudget en een aantal “Health Coins” die uw gezondheid weergeven. Het lot bepaalt de bestemming en 

het soort reis. U maakt keuzes: welke vaccinaties neemt u, koopt u een klamboe of bewaart u het (speel)geld voor een leuke excursie? Op  

het speelbord komt u in verschillende situaties terecht. Welke invloed die hebben op uw gezondheid is afhankelijk van uw personage 

(bijvoorbeeld of u kind bent, of zwanger, of een afweerstoornis hebt) en uw voorbereiding (bijvoorbeeld of u malariapillen slikt, 

gevaccineerd bent, of een reisverzekering hebt). Er is aandacht voor de kans op ziekte, preventieve maatregelen en de invloed van 

bestemming, type reis en soort reiziger. Op de situaties die zich tijdens de reis voordoen wordt inhoudelijk ingegaan (bijvoorbeeld: “U krijgt 

koorts tijdens verblijf, wat gaat u doen?”). Wie komt gezond thuis, binnen het budget en met het hoogste aantal Health Coins? 

Uitbreidingsmogelijkheden: De contacturen kunnen worden uitgebreid met de aansluitende masterclass ‘bacteriën in het buitenland’. 
Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners met ervaring in reizigersadvisering. 

Waar en wanneer:  Zoetermeer: 6 december 2018  Zwolle:  17 oktober 2018                     Oud Gastel: 13 september 2018                    

                                 Eindhoven:   21 november 2018         Hengelo: 20 december 2018    

Tijd contacturen:  16.15-18.15 uur  Prijs:  € 85,- BTW vrij  

Accreditatie:  Aangevraagd voor 2 uur door LCR (artsen en verpleegkundigen), ABC1 (CvAH), V&V en CADD (Kabiz).  

REIZIGERS ADVIES EN TOETS OVERLEG (RATO) - HEALTH EDUCATION I.S.M. DE WHIG VAN DE NVTG 

De RATO is een werkvorm die  bedoeld is als nascholing met accent op intercollegiale toetsing voor (huis)artsen op het gebied van 

reizigerszorg, waarbij in kleine groepen met een vaste samenstelling onder leiding van een (huis)arts-moderator casuïstiek wordt 

besproken.   Accreditatie: LCR en ABC1 voor 2 uur per bijeenkomst toegekend. 

Voor wie: (huis)artsen               Waar en wanneer:  2x per jaar op diverse locaties en data     Prijs: €85 per bijeenkomst 

BUITENLAND:  

Nepal: nascholing (trop) Infectieziekten, eind maart 2019 

Aan deze nascholingsreis kunnen alle (huis)artsen deelnemen; specialisatie in reizigersadvisering is niet nodig. Ook overige beroepsgroepen 

kunnen het grootste deel van de nascholing volgen. 

Peru: Travel Medicine Training, begin oktober 2018 

Oeganda: Travel Medicine Training, eind januari 2020 

Voor alle nascholingsreizen ontvangt u LCR en ABC1 accreditatie. Meer informatie is te vinden op www.healtheducation.nl. Hier kunt u zich 

ook als geïnteresseerde voor buitenlandse nascholingsreizen aanmelden.  

 

 

BASISOPLEIDING VERPLEEGKUNDIGE REIZIGERSADVISERING  

In deze opleiding komen de belangrijkste aandachtspunten van reizigersadvisering aan de orde en leert u deze effectief toe te passen. Deze 

opleiding is geschikt voor registratie als verpleegkundige reizigersadvisering bij het LCR. 

Voor wie: verpleegkundigen  
Waar en wanneer: 6 dagen: 1, 8, 15, 22 en 29 november en 13 december 2018 op een nntb locatie  

Tijd: 9.30-17.00 uur         Prijs: €1455,- BTW vrij Accreditatie: LCR (verpleegkundigen) en V&V toegekend. 

JAARLIJKS SYMPOSIUM REIZIGERSADVISERING DOOR EN VOOR REIZIGERSVERPLEEGKUNDIGEN  
Waar en wanneer:  22 maart 2018 in vergadercentrum Domstad te Utrecht (bij CS) 
Tijd: 9.30-17.00 uur  Prijs: €195,- korting bij meerdere personen van 1 organisatie 

Programma met onderwerpen en sprekers: zie www.healtheducation.nl 

  

http://www.healtheducation.nl/
http://www.healtheducation.nl/


 

 

 

STARTKLAS REIZIGERSADVISERING VOOR ASSISTENTEN 

Tijdens deze basiscursus leert u de beginselen van de reizigersadvisering. Na afloop kunt een reizigersadvies samenstellen voor de gezonde 

reiziger en weet u wanneer u moet doorverwijzen. 

Voor wie: Doktersassistenten, praktijkondersteuners en apotheekassistenten die nog geen (of beginnende) ervaring hebben met 

reizigersadvisering.  

Waar en wanneer:

Apeldoorn: 13, 20 en 27 mrt 2018² Almere: 29 mrt en 5 en 12 apr 2018¹   Best: 3, 10 en 24 april 2018²    

Oud Gastel: 12, 19 en 26 juni 2018² Zoetermeer: 30 okt en 6 en 13 nov 2018²  Zwolle: 20 en 27 nov en 11 dec 2018² 

Tijd:  ¹9.30-13.00 of ²13.30-17.00 uur Accreditatie: CADD (KABIZ: 10 uur) en SANA (Kaof: 15,5 punt) toegekend       Prijs: € 360,- BTW vrij 

REISLES: CASUÏSTIEKTRAINING VOOR ASSISTENTEN 2017: EXTRA THEMA HOOGTEZIEKTE EN HET MALARIAPROTOCOL. 

Tijdens deze cursus vergroot u de vaardigheden in het adviseren van gezonde reizigers en verdiept en verfrist u uw kennis in de 

achtergronden van het reizigersadvies. In 2017 met speciale aandacht voor het advies bij reizen op hoogte en het nieuwe malariaprotocol. 

Nogmaals in 2018 georganiseerd. 

Uitbreidingsmogelijkheden: Deze reisles kan worden uitgebreid met de aansluitende Pecha Kucha avond voor reizigersadviseurs.  
Voor wie: Assistenten met kennis van de basisbeginselen van de reizigersadvisering.   Prijs: € 130,- BTW vrij

Waar en wanneer:  Utrecht: 19 april 2018 van 15.00-18.00 uur    Accreditatie: CADD (Kabiz) en SANA (Kaof) toegekend.  

REISLES: CASUÏSTIEKTRAINING REIZIGERSADVISERING VOOR ASSISTENTEN 2018: KINDEREN EN OUDEREN OP REIS  

Tijdens deze cursus vergroot u de vaardigheden in het adviseren van gezonde reizigers en verdiept en verfrist u uw kennis in de 

achtergronden van het reizigersadvies. In 2018 met speciale aandacht voor het advies voor kinderen van 0-20 en ouderen op reis.  

Voor wie: Assistenten met kennis van de basisbeginselen van de reizigersadvisering.   Prijs: € 130,- BTW vrij

Waar en wanneer:  Almere: 4 december 2018¹  Oud Gastel: 26 juni 2018¹   Zoetermeer: 13 november 2018² 

               Apeldoorn: 28 juni 2018²   Best: 25 september 2018²                  Zwolle: 27 november 2018¹ 

Tijd:  ¹10.00-13.00 of ²13.00-16.00 uur      Prijs: € 130,- BTW vrij  Accreditatie: CADD (Kabiz) en SANA (Kaof) aangevraagd.  

 

WORKSHOP KOMT EEN REIZIGER IN DE APOTHEEK  

Een zeer leerzame nascholing voor iedereen die aan de balie staat en te maken heeft 

met recepten en bijbehorende aandachtspunten voor reizigers. Specialisatie in reizigersadvisering is niet nodig.  
Voor wie: Apothekers en assistenten  
Waar en wanneer: Op aanvraag bij max 30 deelnemers   Accreditatie: SANA (Kaof) voor 3 uur toegekend  Prijs: €1250,-  BTW vrij 

SCHOLINGSCYCLUS REIZIGERSZIEKTEN 

In deze cyclus maakt u kennis met ziekten die reizigers kunnen oplopen. U weet waar deze ziekten voorkomen, wat de verschijnselen zijn, 

hoe ze worden opgelopen en welke preventieve maatregelen mogelijk zijn. De modules kunnen ook apart worden gevolgd. Geen aandacht 

voor het individuele reizigersadvies. Zie hiervoor de startklas of basisopleiding reizigersadvisering.  
Module 1: infectieziekten overgebracht via water en voedsel    

Module 2: infectieziekten overgebracht door insecten en teken    

Module 3: infectieziekten overgebracht via andere bronnen    

Module 4: niet-infectieuze aandoeningen op reis     

Module 5: ziekten door vakantie en recreatie in Nederland en Europa.  
Voor wie: Verpleegkundigen (alg) en assistenten. Er is geen kennis over reizigersadvisering nodig.  Accreditatie: in overleg         

Waar: Per module op aanvraag bij max 30 deelnemers   Prijs: € 1250,- BTW vrij per module plus accreditatiekosten.  

RAAKVLAKKEN VAN HET REIZIGERSADVIES: ALGEMEEN 

Achtergronden en veel gestelde vragen door reizigers, verantwoordelijkheden bij het beantwoorden van vragen aan de telefoon. 

Voor wie: Ondersteunend personeel in organisaties waar reizigersadviezen worden gegeven of anderszins reis-gerelateerd.  
Waar en wanneer: Almere, 21 juni 2018 (10.00-16.00 uur) Prijs: € 130,- BTW vrij

 
 
Meer informatie en inschrijfmogelijkheid kunt u vinden op de pagina van de betreffende cursus op www.healtheducation.nl.  
U kunt zich ook via de website aanmelden voor de nieuwsbrief. 

 
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor evt fouten in dit overzicht. Controleer 
dan ook de data op de website bij uw inschrijving en bij de bevestigingsmail.                      

http://www.healtheducation.nl/

