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In de KCGH nieuwsbrief houden we ons netwerk met regelmaat op de hoogte van
evenementen die hebben plaatsgevonden, evenementen die op de agenda staan
en ander nieuws rondom global health. De nieuwsbrief is tot stand gekomen in
samenwerking met de NVTG.
Leest u deze nieuwsbrief via onze sociale kanalen op het web, en bent u nog
geen lid van onze mailinglijst? Dan kunt u zich hier inschrijven.
We lichten verschillende soorten items uit:
⟨⟨

voltooid evenement

⟩⟩

evenement op de agenda

◊

nieuwsitem

⟩⟩ Evenement: De Kracht van
Kennis / The Power of Knowledge

KIT Royal Tropical Institute organiseert op 1 September 2022 een nieuw jaarlijks evenement:
the Power of Knowledge. Dit jaar wordt het georganiseerd in samenwerking met het Asfari
Institute van the American University of Beirut en EthiXpert in Johannesburg. Een deel van
het programma is ook online te volgen.
Het thema van dit jaar is: ‘Walking the talk on equitable partnerships’ waarbij we ingaan op de
disbalans in machtsverhoudingen binnen kenniswerk. Op dit symposium brengen wij
vertegenwoordigers van verschillende nationale en internationale organisaties en overheden
samen zoals experts uit de academische en zakelijke wereld, beleidsmakers, denktanks,
filantropische organisaties en NGO’s.
Wanneer: 1 september 2022, 9:00 - 17:30
Locatie: Het evenement zal gelijktijdig op drie locaties plaatsvinden: Amsterdam,
Johannesburg en Beirut.
Kosten: Tickets voor het event in Amsterdam kosten EUR 125,-.

!

In samenwerking met de
organisatie, heeft KCGH 30
kaarten beschikbaar gesteld
voor studenten op de drie
locaties. Ben jij een student
(in global health), vind je het
leuk om te schrijven, en wil
je ook deelnemen aan dit
event? Houd dan onze
website en socials in de
gaten!

Hieronder vindt u meer info en de registratielink (voor het event in Amsterdam, of een online
ticket).
Meer info

Registreer hier

⟩⟩ International Safe Motherhood
& Reproductive Health lustrum
symposium: "Health Advocacy:
Who Dares?"

Ter ere van het 35-jarige bestaan van de werkgroep International Safe Motherhood &
Reproductive Health van NVOG/NVTG zal 16 september het lustrum symposium met thema
‘Health advocacy: who dares?’ plaatsvinden. De werkgroep zet zich namelijk op allerlei
manieren in voor wereldwijde verbetering van moeder- en kindzorg: via onderwijs, klinische
zorg en wetenschap. Tegelijk denken we dat er voor veel zorgmedewerkers nog veel valt bij
te leren over hoe je uit te spreken en in te zetten voor bepaalde gezondheidsproblematiek.
De dag zal gevuld zijn met inspirerende sprekers, workshops en pitches van PhD-studenten
gelieerd aan de werkgroep. Naast het inhoudelijke programma vindt er ook nog een diner en
feestplaats. Dit alles op boerderij de Mereveld in Utrecht. Het symposium is toegankelijk voor
iedereen die geinteresseerd is in internationale moeder- en kindzorg en/of activisme in de
zorg. Leden van de werkgroep zijn met name gynaecologen en AIGT-ers (in opleiding).
Wanneer: 16 september 2022, 8:30 - 23:00
Locatie: Boerderij de Mereveld, Mereveldseweg 9, 3585 LH Utrecht.
Kosten: €150 voor reguliere tickets, €100 voor studenten

Informatie en registratie

⟨⟨ RECAP: Global Health
Pubquiz 2022

Na een online editie in 2021, was de Global Health Pubquiz, dit jaar weer terug voor een live
editie. Op 7 juli kwamen de teams, bestaande uit global health fanatiekelingen, bijeen in Cafe
Mads in Amsterdam.
De Global Health Pubquiz wordt elk jaar georganiseerd door Uniting Streams - de NVTG
werkgroep voor global health onderzoek.

GEZOCHT: Early-career professional in global health
Wil jij ook evenementen organiseren die early-career professionals in global health
onderzoek bij elkaar brengt? Uniting Streams is op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Heb jij affiniteit met global health onderzoek, ben je een early-career professional in global
health, en beheers je de Engelse taal goed? Stuur dan een bericht naar:
info@unitingstreams.org!

◊ Code rood voor het klimaat:
we moeten GROEN doen
De planetary health hub kwam onlangs uit met een checklist, voor al het werk dat iedereen in
Nederland doet: in uw eigen huis, in de (semi-)publieke sectoren, en bij midden- en
kleinbedrijf net zo goed als multinationals. Zij roepen op: laten we al onze acties GROEN
maken, oftewel: kunt u vijf keer ‘ja’ antwoorden als u uw beslissingen en handelen naast deze
checklist legt?

Lees hier het artikel

◊ Column: Van mzungu tot
makamba: wat een zeeschildpad
mij leerde over culturele diversiteit
Door: Ragna Boerma
"Jullie makamba’s denken dat jullie alles kunnen oplossen zoals jullie dat in Nederland
geleerd hebben." zei de vader van een patiënt.
Ragna schreef voor De Jonge Psychiater een openhartige column over wat ze van een
schildpad (en werken in het buitenland) leerde over culturele diversiteit.

Lees hier de column

◊ Den Haag moet nadenken over
mondiale gezondheidszorgbeleid:
AIV rapport global health
Door: Christina de Vries
Twee maanden geleden is op verzoek van de Tweede Kamer een AIV-advies Global Health
voor het eerst ooit aan de Kamer aangeboden. De plotselinge ervaring van de COVID19pandemie en de grote gevolgen daarvan zowel wereldwijd als in Nederland, naast de lang
bestaande ongelijkheid in toegang tot basisgezondheidszorg laten zien dat oud beleid niet
meer voldoet.
De AIV staat voor Adviesorgaan Internationale Vraagstukken en het is, een onafhankelijke
denktank. Het rapport, alleen in het Nederlands uitgebracht, heet ‘Fundament voor een
Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie’. Het is zeer lezenswaardig en het is via deze
link te downloaden:
De Kamercommissie heeft bij het in ontvangst nemen van het rapport enerzijds instemmend
gereageerd op de bouwstenen voor beleid. Anderszijds vraagtekens gezet bij de
uitvoerbaarheid van de aanbevelingen.
Het is spannend in hoeverre de Minister van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, Minster Schreiermacher, aanbevelingen uit dit rapport zal
overnemen. De Dutch Global Health Alliance, waarin de NVTG is vertegenwoordigd, beijvert
zich alvast hiervoor. Het nieuwe beleid zal naar verwachting dit najaar gepubliceerd worden.

⟩⟩ SAVE THE DATE: World
Association for Intercultural
Psychiatry Conference 2022

Elke vijf jaar wordt een wereldwijde conferentie gehouden van de World Association for
Cultural Psychiatry (WACP). Dit keer voor het eerst in Nederland en wel in Rotterdam van
15-17 september 2022.
Meer info

◊ Artikel: Paspoort en Visa
Privileges in Global Health

Door: Madhukar Pai
De meeste global health organisaties hebben hun hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, de
Verenigde Staten of Europa. Dit zijn tevens de landen of werelddelen waar de meeste global
health congressen worden gehouden. In dit (Engelstalige) artikel beschrijft Madhukar Pai hoe
het bij je dragen van een paspoort of visum uit deze landen de (kansen)ongelijkheid in het
veld verergeren. Tevens heeft de COVID-19 pandemie en reisbeperkende maatregelen deze
ongelijkheid alleen maar verergerd.
Lees hieronder "Passport And Visa Priviliges In Global Health"

Lees hier het artikel

Heeft u een item voor onze nieuwsbrief? Stuur ons dan een mail naar nieuwsbrief@kcgh.nl.

KCGH Kenniscentrum Global Health
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen in samenwerking met de NVTG - Vragen en opmerkingen kunnen naar nieuwsbrief@kcgh.nl
Mail verstuurd via e-Captain

https://www.kcgh.nl/mailing/view/3egmov/r32x5hivp
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