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Groen licht voor de Opleiding Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT):
politieke steun voor structurele ondersteuning van de opleiding
Dinsdag 5 november 2019 is in de Tweede Kamer een motie van mw. Carla Dik-Faber van de ChristenUnie
aangenomen waarin de regering verzocht wordt aanvullende subsidie toe te kennen aan het
Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde voor de kosten van het
instituut zelf, de kosten van de artsen in opleiding en voor het stimuleren van kennisoverdracht ten
behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg. Deze in 2012 erkende opleiding, geniet groot draagvlak en
voldoet aan alle eisen maar is nog steeds ondergefinancierd.
Met de campagne “Into The World” hebben gedurende een aantal jaren vele jonge AIGT-ers, extropenartsen en betrokken Global Health professionals samen met de Nederlandse Vereniging voor
Tropenartsen en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) de grote waarde laten zien van deze opleiding
en het werk van de AIGT-ers voor lage- en middeninkomens landen, maar vooral ook voor de Nederlandse
gezondheidszorg. In verschillende media hebben artsen, ziekenhuizen, andere professionals en bekende
Nederlanders een oproep aan de minister gedaan deze opleiding te ondersteunen.
Deze oproep is nu gehoord en heeft zich vertaald in een brede Kamermeerderheid voor structurele
ondersteuning van de opleiding. Dit is een belangrijke stap. We zien deze steun als een erkenning van de
waarde van deze artsen voor de Nederlandse gezondheidszorg, en voor het bereiken van de duurzame
ontwikkelingsdoelen. De opleiding bouwt voort op een traditie van tropengeneeskunde – een vakgebied
waarop de NVTG al sinds 1907 actief is – maar is in 2012 dankzij de erkenning gemoderniseerd tot een
opleiding die zich richt op het bevorderen van gezondheid in een globaliserende samenleving. Artsen
worden toegerust met kennis en praktische vaardigheden in het omgaan met tropenziekten waarmee we
in toenemende mate in Europa en ook in Nederland mee te maken hebben. Zoals ziekten als gevolg van
een toenemende mobiliteit van mens en dier, grensoverschrijdende- en importziekten – denk aan de
opkomst van de tijgermug in Nederland – of bijvoorbeeld ziekten als gevolg van klimaatveranderingen. De
aanvullende financiering is noodzakelijk voor het bestendigen van de opleiding, en we zijn dan ook zeer
verheugd met de brede maatschappelijke waardering van ons werk.
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Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg
De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg is opgericht
in 1907. De missie van de NVTG is: ‘het actief bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en
gezondheidszorg in lage- en midden- inkomenslanden, door middel van onderwijs, onderzoek en
pleitbezorging’. De NVTG is tevens de beroepsvereniging voor Arts Internationale Gezondheidszorg en
Tropengeneeskunde.
www.nvtg.org
Campagne ‘Into the World’
Een aantal bevlogen artsen Internationale gezondheidszorg (AIGT) en leden van de Nederlandse
Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG), heeft het initiatief genomen tot de campagne ‘Into the
World’. Het doel van deze campagne is om meer bewustwording te creëren van de belangrijke rol van
Nederlandse artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) en om de continuïteit
van de postacademische opleiding tot AIGT te waarborgen.

