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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. 
  

Ngorongoro Crater 

Het grootste amfitheater ter wereld, de Ngorongoro Crater, beschikt over een enorme 
concentratie van wild door het unieke ecosysteem. In dit paradijs leven vele neushoorns, 
olifanten, buffels, hyena's en groepen leeuwen. De leeuwen zijn hier gemiddeld groter dan 
in de rest van Afrika door de beslotenheid van de krater en de continue aanwezigheid van 
voedsel. Het is de enige plek in Afrika waar men met vrij grote zekerheid de Big Five in één 
dag kan zien. Meer dan 100 unieke vogelsoorten leven op de bodem van de krater rondom 
het sodameer Lake Magadi. 

  
 

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 
 Accreditatiepunten worden 

aangevraagd: 20 NHG  punten en 15 LCR 
punten 

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

 Meerdaagse safari afgewisseld met 
nascholing. 

 Afsluitende evaluatie en toelichting 
project Moedersterfte. 

  
Organisatie 
Hans Veeken, huisarts Amsterdam 
Jeroen Birnie, huisarts Leiden 
Peter Melkert, arts, patholoog, voorzitter 
Stichting Kilimanjaro 

 

Programma 

PHC cursus Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies 19 -27 oktober 2013 Arusha Tanzania 

Zaterdag 19 oktober 
U vliegt per KLM lijndienst op zaterdagochtend van Amsterdam naar Arusha.  
PHC cursus: Ontvangst en introductie. 
 

Zondag 20 oktober 
Workshop 1

e
 lijns echodiagnostiek. 

Huisartsennascholing Koorts, Malaria en Tropische Infectieziekten; Epidemiologie. 
  

Maandag 21 oktober  
Bedside teaching in Arusha kliniek.  
PHC cursus: Huisartsennascholing Reizigersadvies. 
 

Dinsdag 22 oktober 
Bezoek kliniek bij Lake  Manyara en safari. 
PHC cursus: Huisartsennascholing HIV/AIDS.  
  

Woensdag 23 oktober 
PHC cursus: Huisartsennascholing Zoonoses.  
Excursie richting Olduvai Gorge, Ngorongoro Crater, Serengeti National Park. 

Donderdag 24 oktober 
PHC cursus: Huisartsennascholing Stoppen Benzo’s, ook op reis gepast gebruik; Transfer naar 
Tarangire National Park . 
  

Vrijdag 25 oktober  
PHC cursus: Huisartsennascholing Reisadvies en chronische ziekte; Hoe lees ik een artikel. 
Bezoek kliniek in Babati. 
  

Zaterdag 26 oktober  
Transfer  naar Arusha. 
PHC cursus: Reizigersadvies en gifslangen. 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.  

Onderdelen PHC cursus  
 Workshop in 1

e
 lijns echodiagnostiek. 

 Tropische Infectieziekten, Malaria, Hiv/Aids 
Zoonoses. Epidemiologie. 

 Bedside teaching, visitatie kleine klinieken 

 Reizigersadvies: met koorts terug uit de 
tropen; chronische infectieziekten DM, 
hart- en longziekte. 

Stoppen Benzo’s, ook op reis gepast gebruik!  

 Hoe lees ik een artikel. 
 

Registratie en cursuskosten 
 De capaciteit is beperkt tot 25 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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