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"Minister Bruins heeft besloten geen steun te geven aan de opleiding tot Arts Internationale 

Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT, voorheen ‘tropenarts’). Alle andere 

geregistreerde specialisaties krijgen deze steun wel. Een onbegrijpelijk besluit: bedreigend 

voor velen, zeker ook voor de inwoners van ons eigen land. 

Onze werkgroep ‘International Safe Motherhood and Reproductive Health’ is onderdeel van 

de Nederlandse gynaecologenvereniging (NVOG). We tellen 140 leden, waarvan het 

merendeel gynaecoloog in Nederland is na een aantal jaar als AIGT in een lagelonenland 

gewerkt te hebben.  

Op de expertise die wij hebben opgedaan in de tropen, wordt door veel van onze patiënten, 

en door onze collega’s, een beroep gedaan. Artsen met een achtergrond als AIGT hebben 

een overstijgende, ‘ectoscopische’ blik door kennis van importziekten en ervaring met niet-

westerse patiënten. Ze hebben vaak een veelvoud aan praktische kennis en ervaring, ook 

met zorg die in Nederland ontegenzeglijk nodig zal blijven ondanks dat de aantallen dalen. 

Binnen ons vak zijn de vaginale stuitbevalling, de zwangerschapsgerelateerde hysterectomie 

en de vaginale fistelchirurgie slechts enkele voorbeelden. Kennis van dit soort ingrepen is 

levensreddend en voorkomt ernstig lijden.   

Bovendien is er nog steeds zoiets als solidaritieit, hoewel slechts weinig politici de term nog 

enige waarde lijken toe te kennen. Het is bijna schandalig dat wij het belang van 

buitenlandervaring voor Nederland moeten benadrukken in een wereld waar nog zoveel 

vrouwen en kinderen overlijden door falende zorg met ernstige personeelstekorten.  

De minister stelt: "Ik voel mij verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en 

betaalbaarheid van de Nederlandse zorg. Daarbij spelen deze artsen geen directe rol". Een 

kortzichtiger uitspraak is moeilijk denkbaar. De minister is duidelijk nog niet goed op de 

hoogte. Wij roepen hem op zijn uitspraak te herzien en de opleiding tot AIGT in stand te 

houden." 

	


