
 
Beste collega’s,  
 
De WHIG heet u weer van harte welkom op haar voorjaarssymposium met als titel ‘Reizen, werken en leven!’  
Het symposium belicht verschillende aspecten van de internationale en multiculturele huisartsgeneeskunde in 
Nederland. Accreditatie is aangevraagd bij zowel het NHG, AIGT als de LCR.    
Een belangrijk doel is het aanreiken van praktische handvatten op het gebied van reizigersadvisering, importziekten en 
migrantenzorg in uw huisartsenpraktijk. Nieuw dit jaar is de uitbreiding van de speeddates van vorig jaar naar 
rondetafelgesprekken met als onderwerpen:  
“ Zorg voor kinderen met een migrantenachtergrond” door Peter Moons ,kinderarts  
“Komt een ongedocumenteerde patient bij de dokter ...” door Margreet Kroesen, projectcoördinator Dokters van de Wereld 
“Jonge backpackers gezond op reis” door Petra van Leeuwen, huisarts/Soa poli GGD Amsterdam 
“Palliatieve zorg tussen culturen” door Fons Mathot, ex-tropenarts, huisarts en hospicearts, Utrecht  
 
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 april 2018 te Utrecht.  
VVAA Hoofdkantoor  
Orteliuslaan 750  
3528 BB Utrecht  
 
Het programma:  
16.45 - 17.15u  Registratie en ontvangst  
 
17.15-17.30 Opening door dagvoorzitter Joop Raams, huisarts, oud-tropenarts & bestuurslid NVTG 
 
17.30-18.05 ‘Culturele diversiteit: gebruiken en gewoontes bij zwangerschap en geboorte‘ –  

Fadua el Bouazzaoui, Coördinator Voorlichters Gezondheid, en promovendus en coördinerend stafadviseur Ingrid 

Peters, SPSZN/Erasmus MC, afdeling Verloskunde & Gynaecologie. 
Schrijvers van boek ‘Geboortezorg bij verschillende culturen, handboek voor verloskundig zorgverleners’  
 

18.10-18.45u  ‘The different phases of a global health doctors life’ – 
Mw Claire Marie Thomas, voorzitter Vasco da Gama Movement, huisarts met tropenervaring. 

 
18.45- 19.30 Pauze inclusief lichte maaltijd  
 
19.30-20.15 rondetafeldiscussies  
 
20.15-21.00u u ‘Reizigersadvisering: Jong en oud op reis’ – 

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

Radboudumc  

  
21.00-22.00u  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, 
adres- en telefoongegevens. U ontvangt hierna een factuur en een voorlopige bevestiging van inschrijving, welke definitief is na 
betaling. Hier kunt u kiezen aan welke discussie u wilt deelnemen en zich ook aan/-afmelden voor onze nieuwsbrief. 

De inschrijfkosten verbonden aan deze nascholing bedragen 49.50 euro. Dit bedrag kunt u overmaken op IBAN 
NL20ABNA0514282754 t.n.v. Stichting Deskundigheidsbevordering Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg voor 
Huisartsen, onder vermelding van uw factuurnummer 
 
Met vriendelijke groet, namens de leden van de Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg, 
 
Eline Dekker   Maarten Borg 
Leon van Groenendael  Alexa ter Horst  
Sylvia Mennink   
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