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De voornaamste doelstelling van dit wetenschappelijk congres is het delen van kennis en ervaring met
Tanzaniaanse collega’s en verwerven van nieuwe
kennis en begrip. De congresreis begint op 1 en
eindigt op 13 november 2014. Tijdens deze twee
weken ontstaat bij de deelnemers inzicht in hoe de
gezondheidszorg in het algemeen, en geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder, in lage inkomens
landen georganiseerd is. Ook verwerven zij inzicht
in hoe mensen gebruik maken van de schaars aanwezige (gezondheidszorg) voorzieningen.
Deze kennis is uiterst belangrijk voor iedereen die
in Nederland werkt met patiënten afkomstig uit een
andere cultuur. Doordat het congres in Tanzania
wordt georganiseerd brengen we de deelnemers
naar een omgeving waar ervaren is leren, zélf
ondervinden kennis oplevert.
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General and mental healthcare
in Tanzania

Traditional medicine

Addiction

Accreditatie wordt aangevraagD
Voor huisartsen, psychiaters,
psychologen en verpleegkundigen
Dit symposium is de afgelopen jaren door de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
geaccrediteerd voor 15 punten in de categorie
algemene psychiatrie.

Severe mental disorders

Living with SEVERE
M E N TA L DI S OR DE R
Het wetenschappelijk programma wordt opgesteld
door Dr. R.V. Schwarz, medisch directeur Spoor6, in
nauwe samenwerking met de Mental Health Association of Tanzania (MEHATA) en het Department
of Psychiatry van de Universiteit van Dar es Salaam.
De opzet is interactief: naast plenaire bijeenkomsten
zullen er parallel sessies en workshops zijn.
Begin oktober vindt in Amstelveen een avondsymposium plaats over Global Mental Health. Alle deelnemers aan de congresreis worden daarvoor
uitgenodigd. Uiteraard ook een goede manier om
met elkaar kennis te maken. Het programma in Tanzania begint met een tweedaagse internationale conferentie in Dar es Salaam, waar, naast de
Nederlanders, deelnemers uit Tanzania, en andere
landen worden verwacht. Het congres staat onder
auspiciën van de World Psychiatric Association.
Het congresthema dit jaar is “Living with Severe
Mental Disorder”. Er is ruimte voor vrije presentaties.
Na de bijeenkomst in Dar es Salaam, reizen de buitenlandse deelnemers naar Moshi, aan de voet van
de Kilimanjaro. In Moshi vindt op de eerste dag een
symposium gewijd aan de Tanzaniaanse gezondheidszorg plaats. De daarop volgende twee dagen
zijn gewijd aan werkbezoeken. Met lokale gezondheidswerkers als gids worden onder andere dispensaries, health centers, ziekenhuizen, een traditionele
genezer en een school voor gehandicapte kinderen
bezocht. De congresreis wordt afgesloten met een 4daags bezoek (“safari”) aan de nationale parken in
Noord-Tanzania. Het programma biedt niet alleen
nascholing, maar dompelt de buitenlandse deelnemers ook onder in het Tanzaniaanse leven, cultuur
en natuur.
Twee dagen werkbezoeken en consultatie
aan overheids- en missieziekenhuizen,
gezondheidsposten, traditonele genezer,
school voor kinderen met een verstandelijke handicap, HIV-programma

