
Arusha National Park 
Ondanks de kleine oppervlakte van dit park, 52 km², en  de  afstand naar 
Arusha slechts kort is, zijn er  opmerkelijk  veel  bezienswaardigheden. Er  is  
een  kleine krater, een regenwoud, een  sliert  van  kratermeren en boven 
Arusha uitstekend de Mount Meru. Op een heldere dag heeft  U  vanuit dit 
park een prachtig uitzicht op de Kilimanjaro.  Het  terrein is niet geschikt  voor  
grote kuddes;  daarentegen leven  er  wel giraffen, kleine  olifantenkuddes, 
buffels  en  klein roofwild.  In  het  beboste deel leven de prachtige zwart/witte 
Colobus apen. In  de  meren strijken vaak de twee flamingosoorten neer.  
 

 

Sociaal Programma  
Safari Arusha National Park 

Safari Lake Manyara National Park 

Safari Ngorongoro Crater, richting Serengeti 

Safari Tarangire National Park 

 

 

Serengeti National Park + Ngorongoro Crater 
De Serengeti en Ngorongoro Crater,  het  gebied  waar zoveel natuurfilms 
worden gemaakt, ligt in het noordwestelijke deel van Tanzania en grenst aan 
het zuidelijke deel  van  de  Masai Mara in Kenia. Dit  zeer  uitgestrekte wild-
park  is  14.500 km²  groot  en  bestaat voornamelijk uit savannes. Er  is  een  
enorme variatie aan wild, de enorme kuddes, de  grote populatie  aan  roof-
wild maar ook  een  spectaculair landschap en weidse horizon. Bijzondere 
diersoorten die juist hier voorkomen zijn  de gestreepte hyena, de drie jak-
halssoorten en de aardwolf.  

 

 

 

 

Stichting Kilimanjaro  
 
Bezoekadres: Parmentierlaan 72 
Postadres: Postbus 916 
  1180 AX Amstelveen 
Email:   Info@stichtingkilimanjaro.nl 
Website:  www.stichtingkilimanjaro.nl 
Rekeningnr. ABN/AMRO  546381863 
KvK.:   41207797 te Amsterdam 
  

Symposium  
 Soa’s, Aids  

& 

Huisartsennascholing  

Tropische infectieziekten en Reizigersadvies  

 
PHC  Cursus  

 
20-27 maart 2010 
Arusha - Tanzania  



 

 
Onderdelen PHC cursus  
 Symposium met Tanzaniaanse collegae  

 Fluor/SOA - diagnostiek 

 Tropische Infectieziekten/AIDS 

 Palliatieve zorg/multicultureel 

 Workshop: Echoscopie voor de huisarts 

 Workshop: Microscopie voor de huisarts 

 Reizigersadvies: met diarree terug uit de 
tropen 

 

Registratie en cursuskosten 
 Registratie op volgorde van binnenkomst en aanbetaling.  

 De capaciteit is beperkt tot 30 artsen. 

 De kosten voor de PHC - cursus bedragen: 1850 Euro, inclusief hotels en 
Safari Lodges, exclusief ticket (tickettarief via Stichting Kilimanjaro Schi-
phol/Arusha, ± 900Euro) en luchthavenbelastingen.  

 Voor leden die onze activiteiten direct of indirect al jarenlang steunen 
geldt een vroegboekings-korting van maximaal 500 Euro. 

 

Fiscale aftrek 
De overheid stimuleert (na)scholing. Voor  ondernemers  zijn  scholingskosten 
aftrekbaar voor 100 %. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
www.belastingdienst.nl 
 

Kilimanjaro-dokters 
Hans Huisman, huisarts, Wijk bij Duurstede 
Peter Melkert, patholoog, Amstelveen 
 

Overige Informatie 
 Accreditatiepunten worden aangevraagd, 20 NHG punten werden er af-

gelopen jaren verkregen en 8 - 12 LCR punten. 

 Vier dagen huisartsencursus en 2 dagen cursus met Tanzaniaanse colle-
gae. 

 Door  uw  deelname aan  de  PHC cursus ondersteunt  u  mede het sym-
posium voor Tanzaniaanse artsen, waardoor zij kunnen worden vrijge-
houden.  

 Meerdaagse nascholing afgewisseld met safari. 

 Afsluitende evaluatie. 
 

 

   
 
   Weekagenda  

 

 PHC Cursus 
 
 20-27 Maart 2010 
 
 
 

 
Zaterdag 20 maart 
U vliegt per KLM op zaterdag van Amsterdam naar Arusha. 
 

Zondag 21 maart 

Symposium SOA’s/AIDS, samen met Tanzaniaanse collegae. 
 
Maandag 22 maart  
Bedside teaching en diverse Workshops in Arusha Clinics. 
 
Dinsdag 23 maart, Woensdag 24 maart 

In de ochtend bezoek Clinic,  transfer via Manyara  naar Karatu, aan de voet 
van de Ngorongoro Crater.  
PHC - cursus: Huisartsennascholing Zoonoses . Afwisselende safari 
Manyara & Ngorongoro Crater richting Serengeti National Park. 
 
Donderdag 25 maart  

PHC - cursus: Huisartsennascholing reizigersadvies. 
Transfer naar Tarangire National Park . 
 
Vrijdag 26 maart  

Transfer  naar Usa River, Arusha. 
PHC-cursus: Huisartsennascholing Palliatieve zorg/multicultureel. 
 
Zaterdag 27 maart 

Arusha National Park, walksafari.  Afsluitende test en evaluatie.  
Maasai huisartsen Project Moedersterfte 
 
Vertrek ’s avonds naar Amsterdam.  Vertrekdatum kan flexibel worden  inge-
vuld.  Maar  in  ieder  geval  arriveert u  de volgende ochtend op de luchthaven 
van Schiphol, het eindpunt van de  PHC – cursus hopelijk vol  met nieuwe 
kennis, indrukwekkende Afrika-ervaringen en contacten. 
 
 


