Reizigersadvisering voor huisartsen
De opleiding bestaat uit zeven sessies van 25 maart tot en met 27 mei.
25 Mar 2021
Online -

Dit is de omschrijving

Het ITG heet u van harte welkom bij de nieuwe online reisgeneeskunde-bijscholing voor huisartsen.
U bent als huisarts een belangrijke bron van preventief reisadvies.
Om de gezondheidsrisico´s van individuele reizigers goed in te schatten, is inzicht in het gebruik van gedetailleerde landeninformatie en een basiskennis
over de algemene en specifieke preventiemaatregelen nodig. Deze opleiding maakt u vertrouwd met de belangrijkste aspecten van reizigersadvisering.
De cursus wordt opgebouwd rond zeer praktische lessen aan de hand van casuïstiek, waarbij steeds een risico-analyse voor verschillende soorten
reizigers opgesteld wordt. Op basis hiervan wordt een individueel vaccinatieplan opgesteld en komen de overige preventieve maatregelen en adviezen
aan bod.

HIGHLIGHTS
De online sessies zijn interactief opgezet onder begeleiding van een ervaren arts.
Op het einde van de cursus volgt een examen. U ontvangt een certificaat als u slaagt.

DOELGROEP
Deze cursus is gericht op huisartsen, huisartsen in opleiding en artsen die in gespecialiseerde reisklinieken werken. Geïnteresseerde docenten en
specialisten zijn ook welkom.

LEERDOELEN
Na afloop van deze online opleiding:
Kent u de belangrijkste gezondheidsrisico’s op reis.
Kunt u een individuele risico-afweging maken, rekening houdend met de bestemming, de gezondheidstoestand en de reisomstandigheden.
Kunt u onderscheid maken tussen aspirant-reizigers die u zélf kunt adviseren en aspirant-reizigers die naar een gespecialiseerd centrum verwezen
moeten worden.
Kunt u gebruik maken van de reisgeneeskundewebsite van het ITG (www.wanda.be) om een advies op maat te geven.

PROGRAMMA
SESSIE 1 | 25 MAART 2021 | 19 - 21 uur
Introductie tot reisgeneeskunde

Casuïstiek: Luxevakantie in Midden-Amerika
Lesgever: Mieke Croughs
SESSIE 2 | 1 APRIL 2021 | 19 - 21 uur
Casuïstiek: Rondreis in Zuid Amerika
Lesgever: Isabel Brosius
SESSIE 3 | 22 APRIL 2021 | 19 - 21 uur
Casuïstiek: Avontuurlijke reis in Azië
Lesgever: Ula Maniewski-Kelner
SESSIE 4 | 29 APRIL 2021 | 19 - 21 uur
Casuïstiek: Bezoek aan familie in Afrika
Lesgever: Ula Maniewski-Kelner
SESSIE 5 | 6 MEI 2021 | 19 - 21 uur
Casuïstiek: Reizigers met extra aandachtspunten
Lesgever: Steven Declercq
SESSIE 6 | 20 MEI 2021 | 19 - 21 uur
Examen
Lesgever: Ula Maniewski-Kelner
SESSIE 7 | 27 MEI 2021 | 19 - 21 uur
Casuïstiek: Beleid bij ziekte na terugkeer
Lesgever: Patrick Soentjens
Bespreking examenresultaten
Lesgever: Ula Maniewski-Kelner

ACCREDITATIE
Accreditatie wordt aangevraagd onder rubriek 2 behalve voor les vier, daar zal accreditatie aangevraagd worden onder rubriek 6 (ethiek en economie).
Alleen voor artsen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
De lessen zullen online doorgaan. Gedetailleerde informatie over het online platform volgt later.
Contactpersoon: mevrouw Jasmien Adams, avondseminaries@itg.be

INSCHRIJVING
De inschrijving is afgesloten.

SPREKERS
Patrick Soentjens
Ula Maniewski
Steven Declercq
Isabel Brosius
Mieke Croughs
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