
 
 
 
 

 

 
LS, 
 
Gisteren verscheen het artikel van Wilma Kieskamp ‘ChristenUnie wil opleiding tot tropenarts redden’ in Trouw. 
Wij waarderen dit zeer en reageren daarom als volgt:  
 
Wij zijn erg blij met de aandacht voor behoud van kennis van tropengeneeskunde. Sinds 1963 -de start van de 
Nederlandse Tropen Cursus- zijn al bijna 2700 Nederlandse artsen naar landen getrokken met een enorm tekort 
aan artsen. Het verschil met Nederland qua artsendichtheid is vaak 50-100voudig. Velen van deze toenmalige 
tropenartsen zijn na enkele jaren werken in ontwikkelingslanden teruggekeerd en hebben hun plaats ingenomen 
in de Nederlandse gezondheidszorg.  
De kennis en ervaring van de moderne tropenarts, nu ‘Arts Internationale Gezondheidszorg en 
Tropengeneeskunde’ is nog elke dag van belang voor ontelbare patiënten in Nederland, onder meer voor de 
importziekten van reizigers en migranten, van grensoverschrijdende infectieziekten. Tegelijk zijn deze 
Nederlandse AIGT-ers ambassadeurs van onze uitstekende Nederlandse gezondheidszorg in andere delen van 
de wereld. 

 
De Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden (SANO), opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG) en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en 
Internationale Gezondheidszorg (NTVG), heeft tot doel om de belangen van de AIGT in -met name- financiële zin 
te dienen. Vaak gaan de AIGT-ers naar lage en middeninkomens landen met enkel een zogenaamd lokaal 
contract (maandelijks circa €100), dus puur idealisme. Ondersteuning door collega’s (SANO) is dan soms hard 
nodig, al is het maar voor de sociale zekerheden. 
 
Samen met TROIE, de vereniging van de artsen Internationale Gezondheid in opleiding steunen wij van harte het 
initiatief van René Héman van de KNMG en Matthijs Botman “Into the World”  en zijn ook blij met het initiatief van 
de Christen-Unie om de financiering van de unieke opleiding AIGT zeker te stellen. Ook de SP had zich daar 
recentelijk voor ingezet, met brede steun in de 2e kamer.  
 
Wij hopen van harte dat de minister dit initiatief zal overnemen, waardoor een mogelijke sluiting van 
opleidingsplaatsen in 25 Nederlandse ziekenhuizen kan worden voorkomen. Zonder chirurgische, pediatrische en 
obstetrische opleidingsplaatsen is de opleiding AIGT, zoals vastgesteld door de Registratiecommissie 
Geneeskundig Specialisten van de KNMG, een doodlopende weg. 

De wereld is een ‘global village’ geworden en investeren in deze artsen brengt een gegarandeerde ‘return on 
investments.’ 

  

Namens de SANO:    Wim Heres en Ton Teunissen 

Namens TROIE:  Sanne Jongma 

  

 


