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Welcome! 
In de KCGH nieuwsbrief houden we ons netwerk 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. 

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

[ENG] 

In the KCGH newletter we make sure our network keeps track of our future and past 
activities, and other news in the field of global health.This newsletter is presented to 
you in collaboration with the NVTG.  

Are you reading this via one of our social networks and are you not subscribed to 
our mailinglist? Make sure to subscribe here. 

  

⟨⟨   Voltooid evenement [past activity] 

⟩⟩   Evenement op de agenda [future activity] 

◊    Nieuwsitem [news item] 

  

  

   

https://www.kcgh.nl/mailing/wv/dqaht5/r32movivp
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/2myr4oix
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/gfs5emu3
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/2myr4oix
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/gfs5emu3


 Symposium: Decolonising Global 
Health 

 

  

De klimaatcrisis, de migratiecrisis, de aanhoudende conflicten en de wereldwijde 
pandemieën treffen iedereen, maar vooral de meest gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen of landen. We moeten ons ervan bewust zijn hoe racisme, 
kolonialisme en maatschappelijke ongelijkheid invloed hebben gehad, maar ook nog 
steeds invloed hebben op Global Health. Het is daarom van groot belang dat we de 



toekomst van Global Health bekijken door een intersectionele en dekoloniserende 
lens. 

Via onze sprekers (aangekondigd in het programma, hier beneden) zullen we meer 
leren over dit complexe onderwerp, zodat we samen meer inzicht krijgen in wat het 
betekent om Global Health te dekoloniseren en waarom het belangrijk is om dit 
gesprek nu te voeren. 

Wanneer: 24 november 2022, 9:00 - 17:00 

Locatie: Het evenement zal online (via Zoom) en op locatie (in De Rode Hoed) zijn. 

Kosten: Gratis toegang 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

[ENG] 

The climate crisis, the migration crisis, the ongoing conflicts and the global 
pandemics are affecting everyone and particularly the most underprivileged 
populations and countries. We must become aware of how racism, colonialism, 
societal inequalities and eurocentrism have affected, and continue to affect Global 
Health and look to the future of Global Health through a intersectional and 
decolonising lens. 
 
Through our speakers (announced in programme, down below) we will learn more 
about this complex topic and understand with you what it means to Decolonise 
Global Health and why it is important to have this conversation now.  

In case you are not able to fysically join the event, you can always sign up to attend 
through Zoom. Either way, you can sign up via the red button down below. 

When: Novembre 24th, 9:00 - 17:00 

Where: Either online (via Zoom), or on location (at De Rode Hoed) 

Entrance: Free 

  

Schrijf je in [Sign up]  
 

 

Programma [Programme]  
 

 

https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/ahy8mgmg
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/ahy8mgmg
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/6bo8iaa3
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/it1krchr


  Uniting Streams: call for 
abstracts! 
Lever je abstract/samenvatting in voor het symposium op 24 november 2022. 

Wereldwijde gezondheidszorg is gericht op het bevorderen van gelijkheid en 
rechtvaardigheid in de wereld. Het is daarom essentieel om na te denken over hoe 
mondiale gezondheidspraktijken kunnen worden beïnvloed door koloniale erfenissen 
en als gevolg ongelijkheden in stand brengen of houden. Ben jij een beginnende 
onderzoeker en heb je nagedacht over deze thema's binnen je onderzoeksprojecten, 
dan zouden we graag jouw ervaringen horen tijdens de Uniting Streams/Share-Net 
sessie van het 2022 symposium, dit jaar gewijd aan de beweging "Decolonizing 
Global Health". 

Meer info: https://www.unitingstreams.org/#nvtg-symposium 

 

Deadline: 1 november 2022. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

[ENG] 

Submit your abstract/summary for the symposium that will be held on 24 
November 2022. 
 

Global health envisions promoting equity and justice around the world. It is therefore 
essential to reflect on how global health practices can be potentially and subtly 
affected by colonial legacies and consequently, perpetuate inequities. If you feel 
yourself being an early career researcher and have reflected on these themes within 
your research projects, we would really like to hear your experience during the 
Uniting Streams/Share-Net session of the 2022 symposium that is dedicated to the 
movement “Decolonizing Global Health” this year. 
 

More info:https://www.unitingstreams.org/#nvtg-symposium 

 

Closing date for submission: November 1st 2022. 
 

 Filmavond: African Apocalypse 
  

https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/nh4sjwba
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/nh4sjwba


  

Deze film lieten we al eens eerder zien tijdens het Dutch Global Health Film 
Festival. We laten hem nu graag nog een keer zien, maar dan inclusief een 
panel discussie na afloop van de film. Deze discussie zal alvast een 
voorproefje zijn van het Symposium op 24 november, aangezien we het over 
het thema Decolonising Global Health zullen hebben. Het belooft een mooie, 
leerzame en interessante avond te worden!  

(De sprekers kondigen we binnenkort aan op onze LinkedIn pagina) 

  

Over de film: 

De indrukwekkende reis van een jonge man door Afrika op zoek naar een koloniale 
moordenaar. Een dringende en actuele non-fictie hervertelling van Joseph Conrad's 
Heart of Darkness. 

Gewapend met een exemplaar van Conrads klassieke roman, gaat Femi Nylander, 
een Brits-Nigeriaanse student aan de Oxford Universiteit, op zoek naar de betekenis 
en de erfenis van de koloniale gruwelen in West-Afrika. Hij ontdekt het onbekende 
verhaal van een Franse legerkapitein, Paul Voulet, die tijdens de verovering van 
Niger zich tot ongekende barbaarsheid zette op het moment dat Conrad zijn boek 
schreef. 

Femi vindt communities die nog steeds getraumatiseerd zijn door het eeuwenoude 
geweld van Voulet. Voor veel Nigerianen dateert hun status als 's werelds armste 
land vanaf het moment dat Voulet arriveerde. Maar te midden van een tragische 
geschiedenis treft Femi ook hoop aan: jonge mensen die een weg leren vinden uit 
de duisternis van het kolonialisme en een land dat vastbesloten is de kracht van zijn 

https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/oprb3nzk
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/oprb3nzk
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/471rx5ij
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/zfz8t2x7


kostbaarste bron, het licht van de zon, te benutten. Femi keert terug naar Groot-
Brittannië net op het moment van een nieuwe wereldwijde confrontatie met racisme, 
tijdens de BLM-protesten. Gevoed door zijn reis sluit Femi zich aan bij de beweging, 
vastbesloten om zijn rol in deze groeiende beweging tegen onderdrukking optimaal 
te vervullen 

Wanneer: 15 november 2022, 19:30 - 21:40 
 
Waar: Online 
 
Kosten: Gratis 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

[ENG] 

We've shown this movie earlier this year, during the Dutch Global Health Film 
Festival. We would like to show it again, but then including a panel discussion 
at the end of the evening. This disucssion will be in the light of out 
Symposium on November 24, as we will discuss Decolonising Global Health. 
We promiss you, it is going to be beautiful, informative and interesting 
evening! 

(The speakers will be announced soon, on our LinkedIn page) 

  

About the movie: 

A young man’s epic journey across Africa in search of a colonial killer. This is an 
urgent and timely non-fiction retelling of Joseph Conrad’s Heart of Darkness. 
 
Armed with a copy of Conrad’s classic novel, British-Nigerian Oxford University 
student Femi Nylander goes in search of the meaning and legacy of colonial horror 
in West Africa. He discovers the unknown story of a French army captain, Paul 
Voulet, who descended into unspeakable barbarity in the conquest of Niger at the 
very moment Conrad wrote his book. 
 
Femi finds communities still traumatised by the century-old violence of Voulet. For 
many Nigeriens, their status as the world’s poorest country dates from the moment 
of Voulet’s arrival in their land. But amidst a tragic history, Femi also encounters a 
beautiful spirit of hope: young people learning to find a way out of colonialism’s 
darkness, and a country determined to harness the power of its most precious 
resource, the light of the sun. He returns to Britain just as a new global confrontation 
of the legacy of empire and racism emerges in the BLM protests. Empowered by his 
journey, Femi joins the movement determined to play his full part in this growing 
movement against oppression. 

https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/oprb3nzk
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/oprb3nzk
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/471rx5ij


When November 15th 2022, 19:30 - 21:40 
 
Where: Online 
 
Fee: None 

  

Informatie en registratie [Information and registration]  
 

 

 Workshops: Equitable Medical 
Knowledge Sharing 
Met zoveel kennis binnen handbereik, hoe zorg je ervoor dat jouw kennis, 
stem en mening opvallen tussen de vele verschillende stemmen? 

Ben je een gezondheidswerker of onderzoeker en wil je jouw kennis delen met een 
breder publiek? Doe dan mee aan onze gratis online workshops over het eerlijk 
delen van medische kennis! 

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

[ENG] 

With so much knowledge readily available at our fingertips, how do you make 
your knowledge, voice, and opinion stand out in the din of voices? 

Are you a healthcare professional or a researcher and would like to share your 
knowledge with a wider public? Join our online free workshops on equitable medical 
knowledge sharing! 
 
26/10/2022 19:00 CET Social media by  
Hillmann Batuo 

 
2/11/2022 19:00 CET Community outreach program by  
Koiwah Koi Larbi BSc, LL.B, LL.M 

 
9/11/2022 19:00 CET Opinion paper by  
Bipasha van der Zijde 

https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/6tl09g1r
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/jjjmm5ek
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/t2cy7okb
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/lji4numz


  

Schrijf je in [Sign up]  
 

 

  Webinars: Klimaatpsychologie 

  

De komende maanden organiseert Zorg voor Klimaat twee interessante 
webinars over klimaatpsychologie voor gezondheidspofessionals. 

Webinar Klimaatpsychologie 22-11-2022: hier inschrijven 

Webinar Gedragspsychologie 12-12-2022: hier inschrijven 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

[ENG] 

The following months, Zorg en Klimaat organizes two interesting webinars on 
climate psychology for healthcare professionals. 

These webinars will be held in Dutch! 

Webinar Climate Psychology 22-11-2022: sign up here 

https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/hggfv1zj
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/xattoqae
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/prvjfyhr
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/a1h0608w
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/prvjfyhr


Webinare Behaviour Psychology 12-12-2022: sign up here 

  

 Reflections: The Power of 
Knowledge 

Op 1 september organiseerde het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) het 
eerste jaarlijkse Power of Knowledge evenement. Het Kenniscentrum Global Health 
sponsorde 30 tickets voor studenten om dit evenement bij te wonen en zich te laten 
inspireren door de vele sprekers en aanwezigen. Daarnaast volgden studenten een 
schrijfworkshop en werden zij gevraagd een reflectie te schrijven over het Power of 
Knowledge evenement. Uit alle reflecties selecteerden we vijf werken om 
gepubliceerd te worden op onze website. Hieronder vind je de vijf stukken lezen om 
inzicht te krijgen in de gedachten en overtuigingen van deze studenten, en om je te 
laten inspireren door hun gepassioneerde verhalen over dit prachtige evenement! 

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

[ENG] 

On September 1st, the Royal Tropical Institute (KIT) organized the first annual 
Power of Knowledge event. Knowledge Center Global Health sponsored 30 tickets 
for students to attend this event and be inspired by its many speakers and 
attendees. In addition, students attended a writing workshop and were asked to write 
a reflection on the Power of Knowledge event. Out of all the reflections, we selected 
five pieces to be published. See below to gain insight into these students’ thoughts 
and beliefs, and be inspired by their passionate accounts of this incredible event! 

Lees hier de reflecties [read the reflections]  
 

 

https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/a1h0608w
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/5zvrumdh


 

Meer informatie [more info]

 

◊   Interview: Hoe de zorg aan 
zwangere vluchtelingen beter kan 

   

  

Interview met: Anouk Verschuuren 

"Vluchtelingen zijn een zeer kwetsbare populatie met een complex risicoprofiel. 
Vanwege de specifieke situatie van zwangere vluchtelingen is zorg op maat voor 

hen noodzakelijk." 

Anouk Verschuuren, basisarts en werkzaam bij UMC Groningen, deed onderzoek 
naar geboortezorg voor vluchtelingen. In dit interview vertelt ze wat de stand van 
zaken is en hoe de zorg aan zwangere nieuwkomers beter kan.   

[The interview is only in Dutch] 

  

Lees hier het interview
 

 

◊ Artikel: Welke barrières ervaren 
verloskundigen bij counseling 
prenatale screening 
migrantenvrouwen? 
  

Door: Kennispoort Verloskunde 

Afgelopen mei verscheen er een artikel over de barrières ervaren door 
verloskundigen bij counseling prenatale screening migrantenvrouwen in 
Nederland. Dit artikel werd mooi geduid door Kennispoort Verloskunde.  

  

https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/9w797drq
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/g5syopps


Een tipje van de sluier:  

"Prenatale screening heeft als doel na te gaan wat de kans is op een aangeboren 
afwijking. Er bestaat grote etnische ongelijkheid in het gebruik van prenatale 
screening, counseling, de mate van geïnformeerde besluitvorming en het gebruik 
van prenatale screening. 

Meer inzicht in de ervaringen van verloskundigen met het aanbieden van prenatale 
screening aan migrantenvrouwen kan beter inzicht geven in de oorsprong en 
gevolgen van deze etnische ongelijkheid." 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

[ENG] 

By: Kennispoort Verloskunde 

Last May, an article was published about counselling for prenatal anomaly 
screening to migrant women in the Netherlands. Kennispoort Verloskunde 
summarized this article on their website (in Dutch).  

A sneek peak: 

"Large ethnic inequalities exist in the prenatal screening offer, counselling, informed 
decision-making, and uptake of prenatal anomaly tests. More insight into midwives' 
experiences with offering prenatal counselling to migrant women may provide better 
insight into the origins and consequences of these ethnic inequalities." 

  

Webpost Kennispoort Verloskunde

 

 

Pubmed article  
 

 

https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/vp0mfcmk
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/cvaxeuaw


    

  

 

 

  

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 

   

  

mailto:nieuwsbrief@kcgh.nl
mailto:nieuwsbrief@kcgh.nl
https://www.kcgh.nl/mailing/r32movivp/tucfop14


 
 


