
Pre-departure Pakket 
Beste student, 

Binnenkort vertrek je naar het buitenland voor een keuzestage. Om je goed voor te bereiden op het 

verblijf in het buitenland is het van belang dat je dit ‘pre-departure pakket’ goed doorneemt. Dit pre-

departure pakket bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Pre-departure flyer – zorg dat je deze flyer meeneemt 

2. Literatuurlijst 

Online pre-departure course 

We raden je aan om ook de online pre-departure course van Karolinska Institutet te volgen. De cursus 

geeft je meer informatie over interculturele competenties, over wat je te wachten kan staan in diverse 

buitenlandse situaties, geeft je tips over hoe je om kan gaan met onverwachte situaties en behandelt ook 

thema’s zoals veiligheid. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze cursus.  

 

Global health and Tropical Medicine course  

We raden je sterk aan om de ‘Global Health and Tropical Medicine’ cursus te doorlopen. Deze cursus een 

goede voorbereiding op een stage in een laag- of middeninkomensland. Meer informatie over deze 

cursus vind je hier.  

 

Checklist International Office  

Je dient te allen tijde je ervan te vergewissen dat je alle stappen van de online checklist van het 

International Office gevolgd hebt. 

 

Mocht je vragen hebben over ons pre-departure pakket of over de online checklist, dan horen wij het 

graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team International Office 

 

 
 
Center of Education and Training | University Medical Center Utrecht | Visiting address: Hijmans van den 

Berghgebouw, room 1.08, Universiteitsweg 98 | Post address: HB. 1.06, PO box 85500, 3508 GA Utrecht | 

international.office@umcutrecht.nl 

 

https://education.ki.se/prepare-to-go-on-exchange
https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/global-health-1
https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stage-buitenland
mailto:international.office@umcutrecht.nl


Pre-departure literatuur 

Een buitenlandse stage is iets heel anders dan een vakantie. Het is daarom zeer raadzaam om je in te 

lezen in het land, maar ook in de cultuur, de ervaringen van een coschap in het buitenland etc. Hieronder 

vind je een uitgebreide literatuurlijst van boeken/ artikelen die voor jou interessant kunnen zijn. We raden 

in ieder geval alle studenten aan om het boek ‘Factfulness’ van Hans Rosling. Voor studenten die een 

stage zullen ondernemen in een laag- of middeninkomensland is het boek ‘De derde wereld op je cv’ van 

Judith van der Kamp zeer interessant.  

Over cultuur 

 

 Allemaal andersdenkenden. G.J. Hofstede, 

Wie meer wil weten over culturele verschillen adviseren we kennis te nemen van het werk van de 

in Groningen gepromoveerde organisatiepsycholoog/antropoloog Geert Hofstede, zie de 

literatuurlijst. Hij werd wereldberoemd met zijn ‘cultural dimensions theory’, die heel behulpzaam 

is bij het begrijpen van cultuurverschillen. Daarin gaat het o.a. om machtsafstand, individualisme 

vs. collectiviteit, masculien vs. feminien, omgang met onzekerheid en lange vs. korte termijn 

denken. Aanbevolen, ook voor wie niet naar het buitenland gaat! 

 

 Een goede man slaat soms zijn vrouw. Joris Luyendijk, 

 

 Het trieste der tropen. Claude Levi Strauss, 

Medisch internationaal  

 

 Coschap over de grenzen. Een praktisch leidraad voor een stage in het buitenland. Redactie: 

J.S. Stilma, J.C.C. Borleffs, A.M.M. van Deursen. Prelum uitgevers; ISBN 978-90-8562-038-9.  

 

 Leidraad International health - voor een coschap of stage in ontwikkelingslanden Editor: B. 

Schimmer. ISBN-10: 9031341827 ISBN-13: 9789031341825 Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum  

 

 The white man has big eyes, but does he see?  

L. van Bokhoven, P. Houben, N. Chavannes, A. Nijholt. Medical students’experiences during 

electives in developing countries. Maastricht University 2006.  

 

 

 

https://www.bol.com/nl/f/factfulness/9200000082851320/
https://www.judithvandekamp.nl/boek-de-derde-wereld-op-je-cv/


 Health and Disease in Developing Countries  

Edited by K. S. Lankinen, S. Bergstrom, P. H. Makela, and M. Peltomaa ISBN 0-333-58900-9. 

Macmillan Press  

 

 Oxford Medical handbook series  

Bijjv: Oxford Handbook of General Practice, Oxford Handbook of Clinical Medicine, Oxford 

Handbook of Tropical Medicine.  

 

 The medic's guide to work and electives around the world. Mark Wilson.  

 

 De goede arts. Damon Galgut.  

Afrika 

 

 Afrika is besmettelijk - Steven van de Vijver  

Vol idealen reist de kersverse tropenarts Steven van de Vijver naar de Democratische Republiek 

Congo. Voor Artsen zonder Grenzen zal hij er bijna een jaar in een crisisgebied werken. Op een 

informatieve, humoristische en persoonlijke manier biedt Steven van de Vijver een uniek inzicht in 

het veelzijdige leven als vrijwilligerswerker in een ontwikkelingsland.  

 

 Vet arm. Leven in de sloppenwijken van Nairobi. Steven van de Vijver  

 

 Dag Afrika. Marcia Luijten,  

 

 The Bottom Billion, Paul Collier  
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Download de MinBuza 
reisapp;

weet wat te doen bij 
een prikaccident;
houd je seksuele 
gezondheid in acht;

geef je verblijfplaats 
plus contactgegevens 
gastinstelling door 
aan thuisfront;
houd je thuisfront 
geïnformeerd;
maak een back-up 
van je 
reisdocumenten.

informeer naar 
kledingvoorschriften;
durf 'nee' te zeggen;
wees je ervan bewust 
welke medische 
handelingen je wel/ niet 
mag uitvoeren;
wees voorbereid op een 
cultuurverschil;

check de OV-situatie 
en bijbehorende 
veiligheidsrisico's;
reis alleen met legale 
taxi's;

meld je aan bij de 
ambassade in het 
land waar je een 
coschap gaat volgen; 
noteer 
contactgegevens van 
de Nederlandse 
ambassade; 

verdiep je in de taal en 
cultuur van je gastland. 
Check bijvoorbeeld theorie 
Hofstede;

controleer welke 
medicijnen je mag 
nemen op reis; 

Neem de codes of 
conduct van IFMSA door;
neem de Social Media 
richtlijnen door;

doe aan 
infectiepreventie; 

psychische nazorg 
nodig? Contacteer de 
studieadviseur; 
test je bij terugkomst 
op MRSA en TBC; 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken
https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/contact/onderwijszaken
https://students.uu.nl/sites/default/files/handboek_kwaliteit_en_veiligheid_studenten_geneeskunde_juni_2017-2.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen
https://www.bol.com/nl/f/allemaal-andersdenkenden/9200000006909119/
https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis
https://ifmsa.org/wp-content/uploads/2018/07/Code-of-Conduct.pdf
https://students.uu.nl/sites/default/files/richtlijnen_social_media_voor_studenten_2018-2019.pdf
https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis
https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/begeleiding-en-advies
https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stage-buitenland
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