Beste collega’s,
Wegens succes herhaald! De WHIG nodigt u ook dit jaar weer graag uit voor haar voorjaarssymposium. Dit jaar het
eerste lustrum! We zijn enorm vereerd dat keynote speaker van de WONCA Professor Steve Reid uit Zuid Afrika tijd voor
ons heeft willen vrijmaken.
Het symposium belicht verschillende aspecten van de internationale en multiculturele huisartsgeneeskunde in
Nederland. Accreditatie is aangevraagd 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 6 april 2016 te Utrecht.
VVAA Hoofdkantoor
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

Het programma:
16.30-17.00u Registratie en ontvangst
17.00-17.15

Opening

17.15-18.00u

'Culturele verschillen in seksuele problematiek’ –
Mw. Clara Peters, huisarts Gezondheidsscentrum Afrikaanderwijk Rotterdam-Zuid, lid LHV werkgroep
Huisartsen in Achterstandswijken

18.00-18.45u

‘Beleving in gezondheid: een dokter in Marokko, een dokter in Nederland ‘ –
Mw.Saida Aoulad-Baktit, Islamitisch geestelijk verzorger/ Intercultureel zorgconsulent UMC Radboud

18.45-19.30u

Pauze inclusief lichte maaltijd

19.30-20.15u

‘Actuele vragen en antwoorden in de reizigersadvisering’–
Dhr. Ad van Esch, reizigersgeneeskundige medisch directeur/docent Health Education, docent huisartsenopleiding
Radboudumc

20.15-21.00u

´Family medicine in Africa – What are the differences and how could you help?´–
Prof Steve Reid, Director and Glaxo-Wellcome Chair of Primary Health Care, University of Cape Town, South Africa

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, bigregistratie, adres- en telefoongegevens. 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 37,50 euro. Dit bedrag kunt u overmaken op IBAN
NL20ABNA0514282754 t.n.v. Mw. A. Ter Horst, penningmeester 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,
Sylvia Mennink
Maarten Borg
Josine Blanksma

