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Stappenplan studenten, co-assistenten & arts-assistenten t.a.v. werk / stage / coschap  in het buitenland 

Opgesteld door TROIE – Vereniging voor Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde in opleiding 

 

1) Kijk op de website van of neem contact op met het ‘bureau internationale samenwerking’1 van jouw universiteit: 

a. VUmc: Bureau Internationale Samenwerking; international@vumc.nl 

b. AMC: International Office: internationaloffice@amc.uva.nl  

c. UU: International Office; international.office@umcutrecht.nl 

d. LUmc: International Office; intoff@lumc.nl 

e. UMCG: International Office: owi-international@umcg.nl  

f. MU: International Relations Office: exchangefhml@maastrichtuniversity.nl  

g. RU: International Office: internationalofficestudents@radboudumc.nl  

h. EMC: International Office: HR.internationaloffice@erasmusmc.nl  

 

2) Check stageverslagen voor ideeën voor ziekenhuizen en/of medisch specialisten eventueel in overleg met het ‘bureau 

internationale samenwerking’.  

 

3) Neem contact op met het secretariaat van een afdeling/specialisatie die juist jouw interesse geniet (bijv. gynaecologie, 

sociale geneeskunde, infectiologie, heelkunde, kindergeneeskunde, sociale geneeskunde, etc) en vraag aan hen of zij 

contacten hebben in het buitenland. 

 

4) Neem contact op met de volgende organisaties voor suggesties en/of verder advies: 

a. International Federation of Medical Students’ Association – the Netherlands; www.ifmsa.nl  

b. Stichting STOLA; www.stichtingstola.nl  

c. AIESEC; www.aiesec.nl/medicine-project 

d. JoHo; www.joho.org/nl 

e. Work the world; www.worktheworld.nl  

f. TropEd; www.troped.org  

 

5) Neem contact op met een specifieke werkgroep van bijvoorbeeld de NVTG (Nederlandse Vereniging voor Tropische 

Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg): www.nvtg.org, bijvoorbeeld2: 

a. ISM&RH (International Safe Motherhood & Reproductive Health); www.safemotherhood.nl  

b. WHIG (Dutch platform for Family Medicine & International Health); www.whig.nl/continents/africa/  

c. NSIS (Netherlands Society for International Surgery); www.surgicalneed.nl  

d. Uniting Streams; Field research in Global Health: www.unitingstreams.org 

 

6) Meld jullie aan voor de Tropen Carrière Dag georganiseerd door TROIE voor ideeën, suggesties en contacten. 

a. www.troie.nl/tropen-carriere-dag  

 

7) Check recent geschreven literatuur, overzichten, newsfeed, etc, waaronder: 

a. https://www.medischcontact.nl/arts-in-spe/studeren/dossiers/ais-dossier/studeren-in-het-buitenland-3.htm 

b. https://www.degeneeskundestudent.nl/aankomende-en-huidige-studenten/stages-en-coschappen-in-het-

buitenland  

c. https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/geneeskundestudie/carriere/stage-in-buitenland.htm  

Deze lijst is ongetwijfeld niet volledig. We hopen op jouw steun om dit stappenplan verder te ontwikkelen. Heb je op- en/of 

aanmerkingen op de bovenstaande lijst, ontbreken er mail-adressen of websites, of zijn ze verouderd; laat het ons dan 

weten via: bestuur@troie.nl  

 

Met een Tropische groet, 

Nina Roos & Jan Henk Dubbink 

Bestuur TROIE 

                                                           
1 Of: bureau internationalisering, bureau internationale betrekkingen, international office; of gelijksoortige naamvoering. 
2 Voor een volledig overzicht van werkgroepen: https://www.nvtg.org/index.php?id=135  
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