
 

Oeganda 17-26 januari 2020  

Concept programma Travel Medicine Training in Oeganda 
De exacte inhoud van de nascholing moet nog worden vastgesteld, maar dit concept programma 
geeft u een indruk van wat u kunt verwachten. We zorgen voor 20 uur gecertificeerde nascholing 
(LCR en ABC1). Daarnaast bezoeken we enkele instellingen waarvoor geen accreditatie wordt 
verleend, maar door deze excursies krijgt u een beter beeld van zorg en welzijn in Oeganda. 
 
Travel Medicine Training Health Education: 
Masterclass “reizen in hart en nieren” (4 uur) 

 Bij veel reizigers zit het reizen in hart en nieren. Soms ook letterlijk, als ongewenst souvenir. 
Een trypanosoom in het hart, een reuzenworm in de nier, een amoebe in de lever of een 
blaasworm in de long. In deze masterclass bespreken we hoe je dit soort infecties kunt 
voorkomen. Verder bespreken we waar je aan moet denken als mensen met ziekte van 
hart/long/lever/milt/nier of ander orgaan op reis gaan. Denk hierbij aan: 
– interacties met reisvaccinaties of –medicatie 
– extra risico op reizigersziekten of complicaties hiervan 
– problemen bij vliegen, hoogte, duiken of andere activiteiten. 
Hoe vertaalt dit zich in het reizigersadvies? 
Update: recente ontwikkelingen in de reizigersgeneeskunde en bespreking laatste wijzigingen 
LCR richtlijnen. 

Ziek terug uit Afrika (2 uur) 

 Pathologie, diagnostiek en behandeling van tropische ziekten bij reizigers uit Afrika. 
RIT: Reizigersgeneeskundige Intercollegiale Toetsing (2 uur) 

 Aan de hand van casus worden reizigersadviezen of diagnostiek en beleid bij ziekten na een 
reis besproken. Deelnemers worden in eerste instantie naar hun eigen aanpak van de 
problematiek gevraagd. Deze wordt onderling beargumenteerd en bediscussieerd en 
vervolgens van commentaar voorzien door de RIT-meester. 

Masterclass Schistosomiasis (1 uur) 

 Alles over verspreiding, besmetting, symptomen, pathologie, diagnostiek, behandeling en 
preventie van deze worminfectie in een interactieve voordracht. 

Rumble in the Jungle (2 uur) 

 In deze strijd tussen teams wordt de kennis over reizigersgeneeskunde getest. Met 
verschillende werkvormen worden deelnemers op de proef gesteld. Lacunes in kennis en 
vaardigheden  worden besproken door de docent. Leren mag best leuk zijn. 

 

Excursies 
Door bezoek aan verschillende projecten, gezondheidscentra en klinieken proberen we een goed 
beeld te geven van de gezondheidszorg in Oeganda. Naast rondleidingen proberen we voordrachten 
door lokale experts te organiseren en, waar mogelijk, bedside teaching. 
Op het programma staan: 

 Lubaga Hospital (stadsziekenhuis in Kampala) 

 The Surgery (privékliniek voor reizigers en expats) 

 Rurale gezondheidspost 

 AIDS Centre 

 Medische/educatieve projecten Stichting Mirembe 


