
    
 

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 

Zanzibar is een eiland in de Indische Oceaan, gelegen voor de oost-
kust van Afrika. De hoofdstad en het culturele hart van het eiland is 
het historische Stone Town.  

De authentieke stadjes hebben een rijke historie, waarbij vooral de 
vroegere slavenhandel terug te zien is in verschillende monumenten 
en het kerkplein van Stone Town, waar destijds de slavenmarkt was. 
Deze bijzondere, oude havenstad heeft Arabische huizen met houten 
deuren, smalle steegjes en een Portugese Burcht.  

Het landschap van Zanzibar kenmerkt zich door witte zandstranden 
en weelderige natuur met palmbomen en mangrovebossen. Zanzibar 
bevat een aantal uitstekende duiklocaties waar u de mooie koraalrif-
fen kunt bewonderen. De onderwaterwereld is een plaatje op zich, 
maar ook aan het wateroppervlak kunt u zich prima vermaken. U kunt 
kitesurfen, zwemmen of een boottocht maken naar Prison Island.  

 

 
 
 
 
 
 

  PHC cursus    
       ZANZIBAR 

 
 
 
 
 

 
Huisartsennascholing 

Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies 
Topic: Reizen, culturen en psychoserisico 

 

 24 Maart - 1 April 2013 Zanzibar/Tanzania 
 



Onderdelen PHC cursus: 
Reizen, culturen en psychoserisico/Motiverende gespreksvoering/Trauma 
en psychose/HIV/Malaria/Tropische infectieziekten/
Schistosomen/Kleine kwalen/Reizigersadvies. 
 

Registratie en cursuskosten 
Registratie op volgorde van binnenkomst en 
aanbetaling. De capaciteit is beperkt tot 26 deel- nemers 
(inclusief partners). De kosten voor de PHC cursus bedragen € 2950. De 
prijs is inclusief hotels, culturele activiteiten en inclusief retourticket Schip-

hol-Zanzibar. Partners € 2450. Exclusief visa (ca. 50$), reis- en annule-
ringsverzekering, 1-persoonskamertoeslag, consumpties e.d. Voor leden 
die onze activiteiten direct of indirect al jarenlang steunen geldt een maxi-
male korting van 500 Euro. 
 

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

Kilimanjaro-dokters 
Tonnie Staring, GZ-psycholoog, gedragstherapeut Erasmus MC 
Peter Melkert, consulent tropische ziekten, patholoog Amstelveen 
 

Overige Informatie 
Accreditatiepunten voor GAIA en LCR worden aangevraagd. 20 uur huis-
artsencursus in combinatie met  20 uur culturele activiteiten (Stone Town, 
slavenmarkt, Jozani Forest, Prison Island, spicetour, strand, dolfijnentour, 
snorkelen). 
 

All-inn prijs voor leden 

vanaf € 2450  

Weekagenda PHC cursus 
 
Zondag 24 maart 
U vliegt van Amsterdam naar Zanzibar  
Maandag 25 maart  
Introductie & Huisartsennascholing 
Bezoek Stone Town en slavenmarkt  
Dinsdag 26 maart 
Huisartsennascholing 
Transfer naar oostkust & Snorkelen 
Woensdag 27 maart  
Huisartsennascholing 
Bezoek dorps-kliniek & Village tour 
Donderdag 28 maart  
Huisartsennascholing 
Bezoek 1e lijns-kliniek & Dolfijnentour 
Vrijdag 29 maart  
Huisartsennascholing 
Bezoek klein ziekenhuis & Jozani forest 
Zaterdag 30 maart 
Huisartsennascholing & Evaluatie  
Bezoek groot ziekenhuis & Spice tour 
Transfer naar Zanzibar-stad 
Zondag 31 maart  
Bezoek Prison Island 
Vertrek naar Amsterdam  
Maandag 1 april  
U arriveert op de luchthaven van Schiphol, het eindpunt van de  PHC 
cursus hopelijk vol  met nieuwe kennis, indrukwekkende ervaringen, 
nieuwe ideeën en contacten. 
 
Programma onder voorbehoud 


