
 

Travel Medicine Training    
Infectieziekten 

BASISOPLEIDING  REIZIGERSGENEESKUNDIG HUISARTS  

In deze interactieve en afwisselende opleiding komen de belangrijkste aandachtspunten van reizigersadvisering aan de orde en leert u deze 
effectief toe te passen. Deze opleiding is geschikt voor registratie van huisartsen bij het LCR/CHBB. 
Voor wie: (huis)artsen met weinig ervaring in de reizigersadvisering of die de basiskennis na lange tijd willen opfrissen.  
Waar en wanneer: Eindhoven: 13 en 20 jan 2022   Almere: 9 en 16 juni 2022   Utrecht: 6 en 13 okt 2022  (afh vd richtlijnen, anders online) 
Tijd: 13.30 uur– 21.00 uur.  Prijs:  € 690,-  BTW vrij Accreditatie: Toegekend door LCR, ABC1 (CvAH) voor 12 uur en als nascholing 
bij het LCR voor max 2 dagdelen (6 uur) mits de basisopleiding > 5 jaar geleden is gevolgd.    

BASISOPLEIDING VERPLEEGKUNDIGE REIZIGERSADVISERING I.S.M. GGD HVB 

In deze interactieve en afwisselende opleiding komen de belangrijkste aandachtspunten van reizigersadvisering aan de orde en leert u deze 
effectief toe te passen. Deze opleiding is geschikt voor registratie als verpleegkundige reizigersadvisering bij het LCR. 
Voor wie: verpleegkundigen   Prijs: €1475,- BTW vrij  
Waar en wanneer: 20, 27 sept en 4, 11 en 25 okt en 1 nov 2021 (5 dagen in Utrecht (loopafstand CS) en 1 (praktijk)dag bij de GGD HvB), 
data voorjaar 2022 volgen binnenkort      Tijd: 9.30-17.00 uur         Accreditatie: Toegekend door LCR (verpleegkundigen) en V&V. 

BASISOPLEIDING  ARTS VACCINATIEBUREAU (REIZIGERSGENEESKUNDIGE) 

In deze interactieve en afwisselende opleiding komen de belangrijkste aandachtspunten van Travel Medicine aan de orde, leert u deze 
effectief toe te passen en oefent u met verschillende werkzaamheden als eindverantwoordelijk arts. Deze opleiding is geschikt voor 
registratie van artsen bij het LCR.              Accreditatie: wordt aangevraagd bij LCR en ABAN.         Prijs: €2150,- BTW vrij 
Wanneer: 21 en 28 april, 12 en 19 mei en 2, 9 en 16 juni 2022, waarvan 4 dagen op locatie te Almere of Utrecht van 10.00-16.30 uur, 
overige uren digitaal of (interactief) online met een totaal voor de hele opleiding van 36 contacturen.  
 

HEALTH EDUCATION 10-JARIG LUSTRUM 2 DAAGSE OP VR EN ZA IN SEPT/OKT 2022 (VOORAANKONDIGING) 
Met in de ochtenduren plenaire bijeenkomsten en in de middag mogelijkheden voor scholen tijdens workshops, werkgroepen, quizzen, 
discussiewandelingen en andere nntb scholingsvormen. Houdt de website in de gaten! 
Voor wie: iedereen die reizigers adviseert     Accreditatie: LCR (artsen en verpleegkundigen), ABAN, V&V en CADP wordt aangevraagd.  

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING ‘VAN DIER NAAR REIZIGER EN ZO DE WERELD ROND’  

Actueler dan ooit zijn de ziekten afkomstig van dieren die op de mens kunnen worden overgedragen, al dan niet via een tussengastheer of 
vector: zoönosen. Bij alle zoönosen speelt gedrag een rol en zijn adviezen ter preventie van belang. Een aantal behoren tot de ‘’vaccin 
preventable diseases’’. Welke aspecten beïnvloeden het ontstaan van zoönosen, waar komen ze voor en hoe migreren deze, bij wie, hoe ziet 
het er uit en vooral hoe kunnen we besmetting voorkomen? Waar kunnen we relevante informatie vinden? En wat/hoeveel vertellen we de 
reiziger? Dit alles naast de update en casuïstiek TravelMedicine. 
Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen en assistenten 
Waar en wanneer:     Almere: 28 oktober 2021         Eindhoven: 16 dec 2021        Zoetermeer: 23 dec 2021   
                Eindhoven: 3 februari 2022     Utrecht: 31 maart 2022        Tijd: 14.30 uur – 18.15 uur  
Accreditatie: toegekend voor 4 uur door ABC1, LCR (artsen en verpleegk) en CADD(Kabiz). Door V&V voor 3 uur    Prijs:€195 BTWvrij 

HEALTH-EDU-DATING  

Leren over Travel Medicine-onderwerpen tijdens een wandeling aan de hand van podcasts, discussies en reflecties met aansluitende toets 
samen met een metgezel. Wij matchen u aan (een) andere deelnemer(s). U mag zelf het profiel aangeven. 
Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen, assistenten en iedereen die geïnteresseerd is  
Waar en wanneer:  Zelf aan te geven in het matchingsprofiel.   
Accreditatie: toegekend voor 2 uur door LCR (artsen), aangevraagd bij LCR (verpleegk) en ABC1     Prijs:€60 BTWvrij 

 

Op dit moment worden de cursussen zowel op locatie als ook online aangeboden. Ook de online uitvoering is met een 
beperkt aantal deelnemers, staat interactie centraal en worden afwisselende werkvormen gebruikt. Dit zijn dus geen 
webinars. Alle cursussen op locatie worden uiteraard volgens de richtlijnen uitgevoerd.   
 

Heeft u zelf een (idee voor een) cursus die u onder de paraplu van Health Education zou willen aanbieden? Of behoefte aan andere 
onderwerpen?  Dan kunt u contact opnemen met jacolienstrijker@healtheducation.nl. 

 
 
 
 



 
 

 

ORCA ‘ONLINE REIZIGERSGENEESKUNDIGE CASUÏSTIEK’ 

ORCA is een nascholingsvorm voor ervaren reizigersadviseurs. Tijdens 3 online bijeenkomsten van 2 uur worden vanuit 
de discussie rond casuïstiek kennis en vaardigheden op het gebied van reizigersgeneeskunde gedeeld. Het gaat zowel 
over reizigersadvisering als klachten na terugkomst, organisatie, regelgeving of andere relevante onderwerpen. De vraagstukken worden in 
subgroepen in breakout rooms besproken. Vervolgens worden conclusies met argumentatie plenair nabesproken, en vult de docent 
ontbrekende aandachtspunten aan. De deelnemers ontvangen na afloop een uitwerking van de besproken casuïstiek met 
literatuurverwijzingen. Casuïstiek wordt door Health Education verzorgd. Deelnemers kunnen bij inschrijving aandachtspunten inbrengen 
die zij graag behandeld willen zien. Hiermee zal bij het samenstellen van het programma rekening worden gehouden. 
Voor wie: Reizigersgeneeskundig (huis)artsen. Er kunnen maximaal 12 artsen deelnemen. 
Wanneer: U schrijft zich in voor 3 bijeenkomsten op data:       -13 december 2021, 14 februari en 11 april 2022 
Tijd: van 19.30-21.30 uur  -24 maart, 21 april en 19 mei 2022 
Accreditatie: Toegekend door ABC1 voor 6 uur en in aanvraag bij LCR (artsen)  Prijs: €145 BTW-vrij  

ER KOMT EEN REIZIGER OP MIJN SPREEKUUR. HOE ZAT HET OOK ALWEER?  

‘Hoe zat het ook alweer met de absolute en relatieve contra-indicaties voor de levende vaccinaties? En met kinderen en zwangeren die naar 
malariagebied gaan? En met de reiziger zonder milt, of met immuunsuppressie?’ Na bijna een jaar lang nog maar weinig reisadvies gegeven 
te hebben, is de kennis rondom de LCR protocollen waarschijnlijk niet meer up-to-date. Wilt u de puntjes weer op de i zetten voor als het 
reizigersadvies straks weer volop van start gaat? Volg dan deze cursus(sen). U wordt online meegenomen door de LCR protocollen, aan de 
hand van casussen, quiz vragen etc. Aan het einde van de cursus heeft u uw kennis weer paraat en kunt u aan de slag zodra het weer kan! 
Voor wie: artsen, verpleegkundigen, apothekers, praktijkondersteuners en assistenten met ervaring in reizigersadvisering. Voor artsen en 
verpleegkundigen worden aparte eisen gesteld. 
Accreditatie: Voor 3 uur toegekend door LCR (artsen en verpleegkundigen) en 2,5 uur ABC1.   Prijs: €95 BTW vrij
Wanneer:  online beschikbaar. U kunt zich inschrijven en de gewenste ingangsdatum aangeven en heeft dan 4 weken de tijd.  

GEZONDHEIDSRISICO’S VAN REIZEN IN EUROPA  

De meeste buitenlandse reizen die Nederlanders maken gaan naar bestemmingen binnen Europa. Het betreft onder 
meer vakanties, zaken- en studiereizen, bezoek aan familie of vrienden, culturele- en sportevenementen. Als er geen Corona-epidemie heerst 
worden de risico’s voor de gezondheid meestal laag ingeschat. We zien dan ook weinig reizigers naar bestemmingen binnen Europa op het 
reizigersspreekuur. Toch is het van belang dat de reizigersadviseur bekend is met gezondheidsrisico’s van deze reizen. Door de 
reisbeperkingen als gevolg van de Corona pandemie wordt waarschijnlijk vaker gekozen voor reizen per auto of trein in Europa. Daarnaast 
zien we een toename van ‘tropische ziekten’ in Europa, onder meer door klimaatverandering. Deze module is ontwikkeld door Health 
Education i.s.m. de GGD HvB. 
Voor wie: artsen, verpleegk, doktersass en POHA      Accreditatie: toegekend door LCR (artsen en verpleegk) en ABC1     Prijs: €95 BTW vrij 
Duur: ongeveer 3 uur. Beschikbaar. U kunt zich bij uw inschrijving de gewenste ingangsdatum aangeven en heeft dan 4 weken de tijd.   

MASTERCLASS ‘NOODKREET UIT HET BUITENLAND. ADVIEZEN VOOR DE HUISARTSENPRAKTIJK’      

U of uw praktijk assistente wordt gebeld door uw patiënt(e) met een noodkreet uit het Buitenland. Wat doet U? 
Hoewel er momenteel relatief weinig (ver) wordt gereisd, worden de grenzen zeker opgezocht en overschreden: familiebezoek, vakantie of 
werk. Iedere huisartsenpraktijk heeft patiënten die op reis gaan, ook met onderliggend lijden. Vaak gaat het thuis goed. Maar kan je 
ongestraft -ook overal in Europa- op reis gaan?  De alarmcentrale heeft in ieder geval de handen vol. Regelmatig voor de intercontinentale 
reizigers, maar zeker niet te vergeten de Europa-gangers. Vanuit de ervaringen bij de alarmcentrale kunnen we veel leren. Waar liggen de 
risico’s, waar gaat het mis en wat kunt u zelf doen om te helpen voorkomen? 
Accreditatie: Voor 2 uur aangevraagd bij LCR (artsen en verpleegkundigen) en ABC1.   Prijs: €85 BTW vrij
Wanneer:   online: 27 jan 2022 van 16.00-18.00 uur online: 30 maart 2022 van 16.00-18.00 uur 

  online: 21 april 2022 van 19.00-21.00 uur  online: 23 juni 2022 van 19.00-21.00 uur 

REIZIGERS ADVIES EN TOETS OVERLEG (RATO) - HEALTH EDUCATION I.S.M. DE WHIG VAN DE NVTG 

De RATO is een werkvorm die  bedoeld is als nascholing met accent op intercollegiale toetsing voor (huis)artsen op het gebied van 
reizigerszorg, waarbij in kleine groepen met een vaste samenstelling onder leiding van een (huis)arts-moderator casuïstiek wordt 
besproken.    
Accreditatie: LCR en ABC1 voor 2 uur per bijeenkomst toegekend. Prijs: €85 per bijeenkomst 
Voor wie: (huis)artsen               Waar en wanneer:  2x per jaar op diverse locaties en data     

BUITENLAND:  

Peru: ntbb datum, inclusief mogelijkheid deelname health camp lokaal ziekenhuis (facultatief) 

Marrakech: nntb datum (5 dagen van vr tm di; ook op aanvraag bij min 20 deelnemers) 
Nepal: nntb datum: Infectieziekten en ziek terug uit het buitenland; parallelprogr voor deeln met en zonder ervaring in reizigersadvisering.  

Oeganda: ntbb datum  
Voor alle nascholingsreizen ontvangt u LCR en ABC1 accreditatie. Meer informatie is te vinden op www.healtheducation.nl. Hier kunt u zich 
ook als geïnteresseerde voor buitenlandse nascholingsreizen aanmelden.  
Wilt u een nascholingsreis met een onderwerp/spreker buiten de reizigersadvisering, kunnen wij dit in overleg ook voor u organiseren.  

E-LEARNING MODULE 

ONLINE CURSUS 

ONLINE CURSUS 

http://www.healtheducation.nl/


 
 

 

JAARLIJKS SYMPOSIUM REIZIGERSADVISERING DOOR EN VOOR REIZIGERSVERPLEEGKUNDIGEN  

Waar en wanneer:  zie lustrum 2 daagse 2022.  

 
Basiscursus vaccineren voor assistenten 
Wilt u gaan vaccineren, maar ontbreekt bij u de theoretische achtergrond of is deze alweer weggezakt? In deze e-learning komt de 
basiskennis die van belang is bij het vaccineren aan de orde, zoals anatomie van belang voor vaccineren, vaccinatietechnieken, 
eigenschappen van vaccins, veiligheid, verantwoordelijkheden en wat te doen als het mis gaat.  
Voor wie: Assistenten     Accreditatie: In combinatie met praktijkmodule toegekend door SANA en CADD (KABIZ) voor de praktijkmodule 
kan vrijstelling worden aangevraagd   
Tijdbesteding: 3 uur. Uit te breiden met dagdeel praktijk van het vaccineren op oefenarm.  Prijs: € 65,- BTW vrij 

PRAKTIJKMODULE (VAARDIGHEIDSTRAINING) VACCINEREN VOOR ASSISTENTEN  

In deze praktijkmodule oefent u met het voorbereiden en zetten van een vaccinatie in een oefenomgeving (op fantomen) 
Voor wie: Assistenten en apothekers  Accreditatie: In combinatie met e-learning vaccineren toegekend door SANA, KNMP en CADD (KABIZ)         
Waar en wanneer: Almere, 15 oktober 2021 van 10.00-12.30 uur        Eindhoven 22 febr 2022 van 10.00-12.30 uur      Prijs: € 95,- BTW vrij 

STARTKLAS REIZIGERSADVISERING (BASISCURSUS) 

Tijdens deze basiscursus leert u de beginselen van de reizigersadvisering. Na afloop kunt een reizigersadvies samenstellen voor de gezonde 
reiziger en weet u wanneer u moet doorverwijzen. 
Voor wie: Doktersassistenten, praktijkondersteuners, apothekers en -assistenten die nog geen/beginnende ervaring hebben met 
reizigersadvisering  
Waar en wanneer:  Almere: 21 en 28 sept en 12 okt 2021¹      Eindhoven: 1,8 en 15 febr 2022²     Zoetermeer: 21 en 28 april en 12 mei 2022²  
(afh vd richtlijnen, anders online gegeven)   Tijd: ¹9.30-13.00 of ²13.30-17.00u    Accreditatie: CADD (KABIZ: 10u), SANA (Kaof: 15,5 pt), 
KNMP (10,5u) toegekend.   Prijs: € 365,- BTW vrij 

BASISCURSUS REIZIGERSADVISERING UITGEBREID (INCLUSIEF PRAKTIJK ADVISEREN EN VACCINEREN) 

Tijdens deze basiscursus leert u de beginselen van de reizigersadvisering (zie ook startklas) en kunt u na a afloop een reizigersadvies 
samenstellen voor de gezonde reiziger en weet u wanneer u moet doorverwijzen. Daarnaast doet u de e-learning met theorie over 
vaccineren en wordt er tijdens de praktijkdag geoefend met het reizigersconsult (zowel communicatie als ook de praktijk van het vaccineren 
in een simulatieomgeving). Voor het praktijkdeel vaccineren kan vrijstelling worden aangevraagd.  
Voor wie: Doktersassistenten, praktijkondersteuners, apothekers en -assistenten die nog geen/beginnende ervaring hebben met 
reizigersadvisering  
Waar en wanneer (contactdagen):  
Almere: 21 en 28 sept en 12 okt  van 9.30-13.00 en 15 oktober 2021 van 10.00-16.00 uur       
Eindhoven: 1, 8 en 15 febr van 13.30-17.00 uur en 22 februari 2022 van 10.00-16.00 uur 
Door de omstandigheden op dat moment kan het zijn dat de cursus deels online gegeven wordt. 
Accreditatie: CADD (KABIZ: 16 uur) en SANA (20,5 punt) en KNMP (18,5 uur) toegekend.       Prijs:  € 565,- BTW vrij 

REISLES: CASUÏSTIEKTRAINING REIZIGERSADVISERING VOOR ASSISTENTEN : ‘MET DIABETES OF ANDERE AANDOENING OP REIS’  

Tijdens deze cursus vergroot u de vaardigheden in het adviseren van gezonde reizigers en verdiept en verfrist u uw 
kennis in de achtergronden van het reizigersadvies. In 2020 naast casuïstiek met mogelijke valkuilen ook aandacht 
voor diabetes of andere aandoening op reis. 
Voor wie: Assistenten met kennis van de basisbeginselen van de reizigersadvisering. 
Waar en wanneer: online: 5 november 2021 van 9.30-12.30u   Accreditatie: Toegekend door CADD (Kabiz) voor 3 pt.   Prijs: € 135,- BTW vrij 
 

WORKSHOP REIZIGERSCONSULT 

Tijdens deze workshop krijgt u handvatten voor het opzetten van een reizigersconsult en oefent u met het geven van reizigersadviezen aan 
verschillende soorten reizigers. 
Voor wie: Assistenten die de startklas/basiscursus hebben afgerond 
Waar en wanneer (contactdagen):    Almere: 15 oktober 2021 van 9.30-12.30 uur      Eindhoven: 22 februari 2022 van 13.30-16.30 uur 
Accreditatie: Toegekend door KABIZ en SANA       Prijs:  € 139,- BTW vrij 

WORKSHOP KOMT EEN REIZIGER IN DE APOTHEEK  

Een zeer leerzame nascholing voor iedereen die aan de balie staat en te maken heeft met recepten en bijbehorende aandachtspunten voor 
reizigers. Specialisatie in reizigersadvisering is niet nodig.  Accreditatie: SANA (Kaof) voor 3 uur toegekend   
Voor wie: Apothekers en assistenten  Waar en wanneer: Op aanvraag bij max 30 deelnemers   Prijs: €1250,-  BTW vrij 

 
 

ONLINE CURSUS 



 
 

 

RAAKVLAKKEN VAN HET REIZIGERSADVIES: ALGEMEEN 

Achtergronden en veel gestelde vragen door reizigers, verantwoordelijkheden bij het beantwoorden van vragen aan de telefoon. 
Voor wie: Ondersteunend personeel in organisaties waar reizigersadviezen worden gegeven of anderszins reis-gerelateerd.  
Waar en wanneer: Almere, 16 juni 2022 van 10.00-16.00 uur Prijs: € 135,- BTW vrij  
 
 

 

INFECTIEZIEKTEN  

MASTERCLASS ‘KINDERZIEKTEN EN VACCINATIES’ 

Voor de jongere professional zijn de meeste kinderziekten onbekend. Tot voor kort was de vaccinatiegraad in Nederland 
hoog, maar helaas daalt deze steeds meer, waardoor er in de toekomst vaker kinderziekten zullen voorkomen, met het risico op complicaties. 
In de scholing behandelen we welke kinderziekten er zijn, welke complicaties kunnen optreden en de (on)mogelijkheden voor vaccinaties. 
Ook zal er aandacht zijn hoe wij het gesprek met ouders over vaccineren aan kunnen gaan. 
Voor wie: (huis)artsen en verpleegkundigen   
Waar en wanneer:     Online: najaar 2022 volgende uitvoeringen   
Accreditatie: toegekend door ABC1 en LCR (artsen) voor 2 uur   Prijs: €85 BTW-vrij  
 
 

Nepal: nntb datum: Infectieziekten en ziek terug uit het buitenland  (parallelprogramma, dus ook zonder specialisatie reizigersadvisering) 
 
 

Heeft u zelf een (idee voor een) cursus die u onder de paraplu van Health Education zou willen aanbieden? Of behoefte aan of ideeën voor 
een andere cursus?  Neem contact op via jacolienstrijker@healtheducation.nl. 
 

Meer informatie en inschrijfmogelijkheid kunt u vinden op de pagina van de betreffende cursus op www.healtheducation.nl.  
U kunt zich ook via de website aanmelden om het nieuwe cursusaanbod te ontvangen zodra dit bekend is. 
 
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor evt fouten in dit overzicht. Controleer dan ook de data op de website bij uw inschrijving en bij de bevestigingsmail.  
 
 
       

               

ONLINE CURSUS 

http://www.healtheducation.nl/

