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Zeer geachte heer Bruijns,

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de opleiding Arts Internationale Gezondheidzorg en
Tropengeneeskunde (AIGT). Sedert 2012 is deze opleiding een door de RGS erkende profiel
opleiding. In meerdere (algemene en academische) ziekenhuizen, waaronder het
HagaZiekenhuis, worden basisartsen opgeleid om patiënten in zogenaamde "low resource'
landen onder eenvoudige omstandigheden goede gezondheidszorg te bieden. De arts AIGT leert
- meer dan andere medisch specialisten - om te werken met beperkte middelen, is gewend met
patiënten van andere culturen om te gaan en wordt goed opgeleid in public health en
preventieve geneeskunde.

Het merendeel van de artsen IGT keert na een uitzending van enkele jaren terug naar
Nederland met een schat aan kennis en ervaring. In Nederland worden zij opgeleid tot huisarts
of medisch specialist. De in de "tropen" opgedane kennis en ervaring maakt korting op de duur

van een vervolgopleiding mogelijk. Eenmaal de vervolgopleiding afgerond zijn de voormalig
artsen IGT uiterst waardevol voor de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis waarin zij komen te
werken. Door globalisering en de groeiende migranten- en vluchtelingenpopulatie wordt de

gezondheidszorg alhier immers steeds vaker geconfronteerd patiënten problematiek uit low
resource landen. In het HagaZiekenhuis zijn binnen meerdere specialismen voormalig
tropenartsen werkzaam. Hun kennis en ervaring is van groot belang om de multiculturele
patienten populatie van ons ziekenhuis te begeleiden en behandelen.

Met bovenstaande willen wij Illustreren dat de maatschappelijke opbrengst van de opleiding
AIGT niet is te onderscheiden van die van de andere medische vervolgopleidingen. In navolging
van organisaties als de KNMG, Artsen Zonder Grenzen, ·medische vakverenigingen en vele
academische en algemene zorginstellingen vragen wij de minister dan ook de opleiding tot Arts
Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde op dezelfde wijze te ondersteunen als de
andere medische vervolgopleidingen.
Met vriendelijke_g.roet,
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