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Onderwerp 

  

Steunbetuiging opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde 

 

Het besluit van het Ministerie van VWS om de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en 

Tropengeneeskunde (voorheen ‘tropenarts’ ) niet te ondersteunen wordt door de afdeling Anesthesiologie 

van het Radboudumc, Nijmegen betreurt. Deze beslissing heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de 

betrokken ontwikkelingslanden, maar ook voor de diversiteit in praktijkvoering binnen ons eigen land. 

Tropenartsen leren tijdens hun werk in de zogenaamde “low resource”  landen goede en veilige 

gezondheidszorg te bieden aan patiënten met complexe ziektebeelden. Hierbij kunnen zij niet terugvallen 

op een uitgebreid scala aan medicinale en technische ondersteuning zoals wij dat in de rijke landen gewend 

zijn. Zo leren zij creatief te zijn met beperkte middelen, samen te werken binnen een andere cultuur en de 

patiënt klinisch te beoordelen zonder gebruik te kunnen maken van geavanceerde technieken. Allen 

eigenschappen die van groot belang zijn voor het beroep van arts in het algemeen, zowel in een land met 

weinig als overvloedige “resources”. Doordat een deel van de tropenartsen na terugkeer kiest voor de 

opleiding van anesthesioloog, draagt zij bij aan de verspreiding van dit soort kennis en ervaring binnen het 

vakgebied anesthesiologie. 

 

Binnen de anesthesiologie zijn inventiviteit en samenwerking van cruciaal belang om veilige peri-operatieve 

zorg te kunnen verlenen, ook wanneer ondersteunende apparatuur het laat afweten. Tijdens de medische 

specialisatie wordt daar veel aandacht aan besteed. Daarom bieden veel opleidingen hun AIOS de 

mogelijkheid ervaring op te doen in “low-resource” landen. Door te werken buiten de nederlandse comfort 

zone leren zij het vak veilig en goed uit te voeren; ook in onverwachte omstandigheden of calamiteiten 

waarbij zij moeten terugvallen op hun basisvaardigheden. 

 

In bredere zin, geeft de internationale anesthesiologische gemeenschap gehoor aan de recente oproep van 

de WHO om wereldwijd de kwaliteit en veiligheid van peri-operatieve zorg te verbeteren (1). In Nederland 

nemen veel anesthesiologen deel aan buitenlandse projecten ter verbetering van de peri-operatieve zorg in 

“low resource” landen.  

Opheffen van de opleiding AIGT zal leiden tot verschraling van de begeleiding van onze 

opleidingsassistenten in het buitenland. Daarnaast zal in ons land uiteindelijk minder kennis en ervaring 

aanwezig zijn omtrent het werken als arts in een omgeving met culturele verschillen, uitheemse ziekten en 

in omstandigheden met beperkte middelen. 

De afdeling Anesthesiologie, Radboudumc, onderstreept het belang van de opleiding tot AIGT voor de 

kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland, alsook om aan de WHO doelen te kunnen bijdragen, uit 

morele verplichting. 
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In navolging van de KNMG AMC/VU, UMCG en vele andere zorginstellingen en medische vakverenigingen 

vragen wij de minister de opleiding tot Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde te 

ondersteunen. 

 
Met vriendelijke groet,  

 

 Prof. Dr. G.J. Scheffer 
Afdeling Anesthesiologie, Pijn - en Palliatieve Geneeskunde, route 717 
Geert Grooteplein Zuid 10 
6525 GA Nijmegen 
GertJan.Scheffer@radboudumc.nl  
Tel: (+31) 024 3614553 
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