Tips en adviezen voor een buitenlandse stage
Praktische voorbereiding:







Begin op tijd! Het regelen van al je papieren kan een tijdrovende klus zijn. Dit verschilt
natuurlijk erg per land, maar wij adviseren zeker een jaar van te voren te starten.
Bespreek met je opleider de mogelijkheden voor het doen van een buitenlandstage in
opleidingstijd; dit kan voor een van de stages in jaar 5, maar er bestaat ook een
mogelijkheid tot het toevoegen van een ‘maatschappelijke stage’ in RGS.
Start op tijd met je visumaanvraag en het inschrijven bij de benodigde instanties (ook weer
per land verschillend).
Zorg dat je vaccinaties op orde zijn; denk hierbij specifiek ook aan bijvoorbeeld een
meningococcen-vaccinatie of het meenemen van PEP-profylaxe.
Sluit een goede verzekering af. Een deel zal via je opleidingsziekenhuis in Nederland
verzekerd zijn, een deel mogelijk via het ziekenhuis waar je naartoe gaat (ook weer
afhankelijk van de bestemming). In ieder geval moet je rekening houden met de volgende
zaken:
 Wettelijke aansprakelijkheid: dit heb je zelf meestal al verzekerd (AVP,
aansprakelijkheid voor particulieren). Check goed of hier werelddekking op zit.
 Beroepsaansprakelijkheid: dit is vaak iets dat het ontvangende ziekenhuis voor je af
moet sluiten, check dus goed welke beroepsaansprakelijkheid zij dekken. Het is
niet mogelijk een beroepsaansprakelijkheid vanuit Nederland voor werkzaamheden
in een ander land af te sluiten.
 Ziektekostenverzekering: je hebt natuurlijk je eigen zorgverzekering, maar soms is
het nodig een extra dekking af te sluiten.
 Reisverzekering: zorg dat je werelddekking hebt. Tip: OOM verzekeringen is
gespecificeerd in werken in het buitenland voor periodes tot 2 jaar.

Suggesties voor inhoudelijke voorbereiding:






Trainingen (waaronder de ETAT en Helping Babies Breathe (HBB)) en e-learnings
aangeboden via de Expertisegroep Global Child Health
https://www.expertisegroepglobalchildhealth.nl/?cursusaanbod
Certificate Course in Tropical Paediatrics and Global Child Health
(https://www.globalchildhealth.nl/onderwijs-en-training/certificate-course-in-tropicalpaediatrics-and-global-child-health/)
WHO Pocket book of Hospital Care for Children (ook beschikbaar als gratis app’ePocketbook’)
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child_hospital_care/en/

Tip: bespreek met je opleider welke cursus eventueel in het kader van je NKKT-budget gedaan kan
worden.

Heb je vragen, suggesties of wil je graag overleggen? Mail ons graag via ja@nvk.nl!

