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Datum: 
Betreft: Steunbetuiging opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en 
Tropengeneeskunde 
 
Geachte heer Bruins, 
 
Sinds 2000 is er een opleiding Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde 
op de afdeling Gynaecologie &Verloskunde in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. 
Vele artsen hebben sindsdien gebruik gemaakt van deze opleiding. Vele voorbereidende 
cursussen zijn hier ook, in samenwerking met de chirurgen, gegeven. 
 
Namens onze afdeling willen we u verzoeken de opleiding Arts internationale 
gezondheidszorg en tropengeneeskunde te financieren. 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”. Buiten 
het feit dat een deel van de tropenartsen na terugkeer kiest voor de opleiding tot internist 
infectieziekten, en praktische kennis en ervaring mee terug brengt, zal een ander deel kiezen 
voor overige specialistische opleidingen of voor werkzaamheden in de eerste lijn. Door hun 
maatschappelijke betrokkenheid zullen zij zich niet alleen inzetten voor de nederlandse 
patiënten maar ook zorg dragen voor de groeiende migranten- en vluchtelingenpopulatie. 

 
Het hebben van een expertisecentrum tropenziekten in Nederland is uiteraard van belang, 
maar het verspreiden van tropengeneeskundige kennis en deze internationale “low resource” 
ervaring over de gehele breedte van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem is van grote 
aanvullende waarde. Tropenartsen hebben een brede blik en kennis van cultuurverschillen 
die in Nederland goed van pas komen. Daarnaast zal een toename van 
tropengeneeskundige kennis zorgen voor snellere herkenning en doorverwijzing en een 
meer vloeiende samenwerking tussen eerste, tweede en/of derde lijn. Tropenartsen kunnen 
hierin een sleutelpositie innemen dankzij hun ervaring met het samenwerken in teams, en 
met het organiseren van complexe met minimale middelen en (lokale) mensen op te leiden in 
moeilijke omstandigheden. Een hoge mate van vindingrijkheid komt voort uit het niet kunnen 
terugvallen op protocollen in de “low resource” omstandigheden waar zij gewend waren te 
werken. 

 
In navolging van belangrijke organisaties zoals de KNMG en Artsen Zonder Grenzen, en 
verschillende UMC’s, pleit ook de afdeling Gynaecologie&Verloskunde van het Meander 
Medisch Centrum in Amersfoort voor het investeren in de opleiding Arts Internationale 
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde.  

 
 
Namens de sectie Gynaecologie&Verloskunde Meander MC Amersfoort, 
 
Willem van Vliet, opleider 


