
 

Beste collega’s,  
 
Ook in 2019 organiseren we weer het WHIG voorjaarssymposium met dit jaar als thema ‘Kinderzeer & meer’  
Ons symposium belicht deze keer verschillende aspecten van de internationale en multiculturele kindergeneeskunde in 
de huisartsenpraktijk 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 dagelijkse praktijk. Net als vorig jaar vinden er weer rondetafelgesprekken plaats met deze keer 
ook de mogelijkheid voor verdieping op de onderwerpen van de lezingen:  
Tafel 1: ‘Psychische klachten bij vluchtelingenkinderen’ – Rosalin van Schie, huisarts 
Tafel 2: ‘Het hoestende kind’ – casuïstiek - Peter Moons, kinderarts 
Tafel 3: ‘Vaccinaties: pro’s en cons, belicht vanuit verschillende culturen’ –Eva van Ooijen, medisch antropoloog 
 
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 april 2019 te Utrecht.  
VVAA Hoofdkantoor  
Orteliuslaan 750  
3528 BB Utrecht 
 

Het programma:  
16.45-17.15  Registratie en ontvangst   
17.15-17.30  Opening door dagvoorzitter Wim Heres, huisarts, oud-tropenarts & oud bestuurslid NVTG  
 
17.30-18.15 ‘North-south alliances in primary health care research and training’ –  

 Per Kallestrup, oprichter Vasco da Gama movement, Head of the Research Unit for General Practice at Aarhus 
University and Professor 

 
18.15-19.00  ‘Dalende vaccinatietrend, gevolgen voor de praktijk‘  
  Peter Moons, kinderarts   
 
19.00- 19.45  Pauze inclusief lichte maaltijd   
 
19.45-20.30  rondetafeldiscussies   
 
20.30-21.15  ‘Kinderen en reizen’  
  Dhr. Ad van Esch, reizigersgeneeskundige medisch directeur/docent Health Education, docent huisartsenopleiding 
  Radboudumc   
 
21.15-22.00u   Borrel 
 
Heeft u interesse om aan ons symposium deel te nemen? Schrijft u zich dan in via deze link: Klik hier om u in te schrijven. U ontvangt 

hierna een factuur en een voorlopige bevestiging van inschrijving, welke definitief is na betaling. Hier kunt u zich ook aan/-afmelden 

voor onze nieuwsbrief. 

De inschrijfkosten verbonden aan deze nascholing bedragen 55 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  Alexa ter Horst  
Sylvia Mennink    Maarten Verregghen 
   
 

Werkgroep Huisartsgeneeskunde & Internationale Gezondheidszorg 

 

UITNODIGING 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FrAuAbcAvrfunyLv33&data=02%7C01%7C%7Cbc33f29ea54c4c38f35008d670ec8665%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636820558493719018&sdata=qRiLX%2BBb02wnM6xa69XhophuOsCAY6xKe9rOaOD70n8%3D&reserved=0

