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Tarangire National Park 
  
Het Tarangire National Park ligt ten zuiden van Lake Manyara en het beslaat een 
oppervlakte van 1360 km². Dit fraaie natuurgebied kenmerkt zich door het heuvelachtige 
terrein, de diep gelegen rivier die hier bijna altijd water heeft, de enorme baobabbomen en 
de gele acacia’s, kleine moerassen en palmbomen. Het wildpark kent een relatief grote 
olifantenpopulatie, elandantilopen en buffels. Ook treft u hier roofwild aan zoals leeuwen, 
cheeta’s en hyena’s. 
  

Lake Manyara National Park 
  

Dit is een van Tanzania’s kleinere parken, maar absoluut een bezoek waard. Normaal 
gesproken bestaat 2/3 van het park (230 km²) uit een zoetwater meer, wat een geweldige 
verscheidenheid aan exotische vogels aantrekt, vooral de duizenden flamingo’s zijn een 
fascinerend gezicht, maar u treft bijvoorbeeld ook pelikanen aan.  
  

  
 

http://www.stichtingkilimanjaro.nl/


  

 

 
       Ticketprijs voor leden  

     vanaf 550 Euro 

 

Informatie 

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

Overige informatie 

 10 – 15 Accreditatiepunten voor 
echografie worden aangevraagd. 

 Vier dagen huisartsen/echocursus in 
combinatie met Echocursus voor 
Tanzaniaanse collegae. 

 Door uw deelname aan de PHC cursus 
ondersteunt u mede het symposium 
voor Tanzaniaanse artsen, waardoor zij 
kunnen worden vrijgehouden. 

 Meerdaagse safari afgewisseld met 
nascholing. 

 

Organisatie 
Wim van Bodegom, huisarts-echografist, 
Linschoten 
Luciënne Bodt, Echodeskundige UPTC, 
Lobith 
Peter Melkert, voorzitter, specialist 
Borstpoli Amstelveen 
Mariëtte Raadsen, Echodeskundige 
Fontys Hogeschool, Eindhoven 

 

Programma 

PHC Echocursus 19 -27 oktober 2013 Arusha Tanzania 

Zaterdag 19 oktober 
U vliegt per KLM lijndienst op zaterdagochtend van Amsterdam naar Arusha. 
 

Zondag 20 oktober 
Introductie en aanvang reflectiedag cursus Ultrasound PHC (1

e
 lijn). 

Transfer naar Babati. 
 

Maandag 21 oktober en Dinsdag 22 oktober 
Echocursus voor Huisartsen en Tanzaniaanse artsen. 
 - Abdominale echo’s 

- Zwangerschap echo’s  
  - Musculo Skeletale Ultrasound (MSU).  
 

Woensdag 23oktober 
Echocursus  
Transfer naar Mto wa Mbu.  
 

Donderdag 24 oktober 
Safari naar Lake Manyara National Park. 
  
Vrijdag 25 oktober 
Safari naar Tarangire National Park. Evaluatie 
  

Zaterdag 26 oktober 
Transfer naar Arusha. 
Walksafari Arusha National Park. 
Vertrek ‘s avonds naar Amsterdam. U arriveert zondagochtend op de luchthaven van 
Schiphol, het eindpunt van de PHC  cursus, hopelijk vol met nieuwe kennis, 
indrukwekkende ervaringen, safari en contacten. 
 

Doelgroep 
De huisarts die interesse heeft voor 1

e
 lijns-

echo en zich graag wil oriënteren naar de 
mogelijkheden ten aanzien van praktische 
bijscholing. Daarnaast is er een uitgebreid 
cultureel programma inclusief safari. 
  
Onderdelen PHC cursus 
Echocursus voor huisartsen: Abdominale 
echo’s/Zwangerschap echo’s, Musculo 
Skeletale Ultrasound (MSU). Workshops in 
echodiagnostiek met Tanzaniaanse collegae. 
  
Registratie en cursuskosten 

 De capaciteit is beperkt tot 10 artsen  

 De kosten voor de PHC cursus bedragen: 
 1950 Euro, inclusief hotels en safari-

lodges, exclusief ticket en 
luchthavenbelastingen.  

 Voor vroegboekers en/of ondersteuners 
zijn er een 15-tal KLM-tickets à 1050 Euro 
(inclusief tax) gereserveerd met 
reisschema: 19/10 AMS-JRO dagvlucht               
          26/10 JRO-AMS avondvlucht 
Voor laatboekers kan Stichting Kilimanjaro 
adviseren bij het zoeken naar een ticket. 

Voor leden die onze activiteiten direct of 
indirect steunen geldt een korting van 
maximaal 500 Euro op de ticket. 
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