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Nieuwsbrief | Nummer 01

Mei 2022

De allereerste KCGH nieuwsbrief! In onze 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.

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

 

We lichten verschillende soorten items uit: 

⟨⟨    voltooid evenement

⟩⟩    evenement op de agenda

◊     nieuwsitem   

⟨⟨⟨⟨  Dutch Global Health Film
Festival

 
We kijken terug op een succesvolle vijfde editie van het Dutch Global Health Film Festival.
Afgelopen maart bekeken we vijf films over verschillende thema's die raken aan global
health. We sloten elke avond af met een interessante (Engelstalige) aftertalk, waarin we in
gesprek gingen met thema experts en de filmmakers. 

Wilt u de aftertalks terugkijken? Dat kan! Klik hieronder voor een overzicht van de aftertalk
opnames.

Film Festival Aftertalks

⟨⟨⟨⟨   Film Lancering: Tolken in de
Zorg

Vroeg of laat krijgen alle hulpverleners te maken met zorgverlening aan mensen die geen 
Nederlands spreken. De inzet van een professionele tolk is essentieel voor inclusieve en 
toegankelijke zorgverlening. Een gesprek via een tolk is niet heel ingewikkeld, maar het is 
belangrijk dat u een paar principes van tweetalige communicatie kent en kunt toepassen. 

Met behulp van een subsidie van KCGH, hebben KTV kennisnet in samenwerking met
Rembrant Aarts (GGZ psychiater) en Hanneke Bot (specialist bilinguale communicatie) een
film gemaakt die niet alleen veelvoorkomende valkuilen blootlegt, maar de hulpverlener ook
handvaten en tips geeft om effectief gebruik te kunnen maken van een tolk in de
spreekkamer.

Namens KTV kennisnet en het hele team nodigen we iedereen uit om deze film op te nemen
in mogelijk scholingsaanbod, te delen in je professionele netwerk of op je website te plaatsen.

Via  kunt u laten weten wat u van de film vindt en/of hoe u de
verspreiding vormgeeft.

Link naar film

◊   Vice Versa: Global Health

 

De Vice Versa special "Onze Gezonde Toekomst" is tot stand gekomen met medewerking
van KCGH en met input vanuit de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en
Internationale Gezondheidszorg (NVTG) en het Opleidingsinstituut Internationale
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT). Het thema, leren van ervaringen
opgedaan elders, om grensoverschrijdende problemen aan te pakken, ligt ons na aan het
hart.

"Aan de ene kant gaat het over hoe Nederlandse kennis op het gebied van mondiale
gezondheid overal toepasbaar is en hoe onze global health-strategie eruit moet komen te
zien, maar het is net zo belangrijk dat de Nederlandse gezondheidszorg zèlf de deuren
openzet voor kennis van buitenaf.", schrijft hoofdredacteur Marc Broere in zijn redactionele
commentaar. Laat u inspireren door onze verhalen. We nodigen u uit om in dialoog te gaan
met zorgprofessionals en wetenschappers die hun buitenlandervaring graag delen met
collega’s in Nederland.
 
De volledige editie van Vice Versa is te lezen op onze website
 

Lees hier het hele nummer

⟩⟩⟩⟩  Seminar: Zorg voor vrouwen
met Vrouwelijke Genitale
Vermining (VGV)

 

In 2019 is de leidraad medische zorg voor vrouwen met VGV gepubliceerd. Maar daarmee
zijn we er nog niet. Er is nog veel te veel ongezien en onbehandeld leed, veel vrouwen en
meisjes die met VGV te maken hebben gehad krijgen nog niet de zorg die ze verdienen en
ook op het vlak van preventie moeten nog veel verbeterstappen worden gezet. Daarom
organiseert Pharos samen met de beroepsverenigingen NVOG, NVPC, AJN, KNOV, NHG en
NVVS een online seminar.

Wanneer: 21 juni 2022, van 19.00 tot 21.15 uur
Locatie: Online
Accreditatie: 2 punten, ABAN (cluster 1,2&3), V&V, KNOV
Kosten: 60 euro

⟩⟩⟩⟩  SAVE THE DATE: NVTG &
KCGH symposium 
 

Het jaarlijkse NVTG & KCGH symposium zal dit jaar plaatsvinden op 24 november 2022. Dit
jaar keren we terug naar een editie op locatie. 

Wanneer: 24 november 2022, van 09.00 tot 17.00 uur
Locatie: Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
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Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen in samenwerking met de NVTG
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