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Zanzibar is een eiland in de Indi-
sche Oceaan, gelegen voor de 
oostkust 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 monumen-
ten en het kerkplein van Stone 
Town, waar destijds de slaven-
markt was. Deze bijzondere, oude 
havenstad heeft Arabische huizen 
met houten deuren, smalle steeg-
jes en een Portugese Burcht.  

Het landschap van Zanzibar ken-
merkt zich door witte zandstran-
den en weelderige natuur met 
palmbomen en mangrovebossen.  
 

Zanzibar bevat een aantal uitstekende duiklocaties waar u de mooie 
koraalriffen 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 Is-
land.  
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PHC cursus 
Huisartsennascholing 

Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies 
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Onderdelen PHC cursus Reizigersadvies: 
De  Zeven Zonden van Zanzibar 
Tropische Infectieziekten/AIDS 
Met koorts terug uit de tropen 
Met diarree terug uit de tropen 
Diabetes zorg  
Hoogteziekten 
 

Registratie en cursuskosten 
Registratie op volgorde van binnenkomst en aanbetaling.  
De capaciteit is beperkt tot 25 artsen. 
De kosten voor de PHC cursus bedragen speciaal voor leden vanaf 
1950 Euro. De prijs is inclusief hotels, culturele activiteiten en inclusief 
retourticket Schiphol-Zanzibar. Niet leden 2450 Euro. 
Exclusief visa (ca. 50$), vertrekbelasting(ca. 30$), reis- en annulerings-
verzekering, 1-persoonskamertoeslag, consumpties e.d.  
Voor leden die onze activiteiten direct of indirect al jarenlang steunen 
geldt een maximale korting van 500 Euro. 
 

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

Kilimanjaro-dokters 
Ad van Esch, specialist reizigersadvies, Huisartsgeneeskunde UMCN 
Peter Melkert, consulent tropische ziekten, patholoog Amstelveen 
 

Overige Informatie 
Accreditatiepunten voor GAIA en LCR worden aange-
vraagd. 20 uur huisartsencursus in combinatie met  
20 uur culturele activiteiten (Prison Island, spicetour, 
strand, dolfijnentour, snorkelen). 

All-inn prijs voor leden 

vanaf 1950 Euro. 

Weekagenda PHC cursus 
 
Zondag 25 maart 
U vliegt van Amsterdam naar Zanzibar.  
Maandag 26 maart  
Transfer naar oostkust. 
Introductie PHC cursus: Huisartsennascholing reizigersadvies 
Dinsdag 27 maart,  
Bezoek Jambiani Clinic en village tour: speerpunt malaria controle. 
PHC cursus: Huisartsennascholing reizigersadvies & koorts  
Woensdag 28 maart  
Bezoek Makunduchi Clinic: speerpunt chiropractice: vrouwenarbeid en 
rugklachten. 
PHC cursus: Huisartsennascholing reizigersadvies & zoonoses 

Donderdag 29 maart  
Bezoek Kinyasini Hospital: speerpunt medicinale kruiden. 
PHC cursus: Huisartsennascholing reizigersadvies & D.M. 
Vrijdag 30 maart  
Transfer naar Zanzibar-stad en Prison-Island. 
PHC cursus: Huisartsennascholing reizigersadvies & hoogteziekte 
Zaterdag 31 maart 
Bezoek Mnazi Moja Hospital: speerpunt infecties, G.E.  
PHC cursus: Huisartsennascholing reizigersadvies & diarree 
Zondag 1 april  
Afsluitende test en evaluatie. Vertrek naar Amsterdam.   
Maandag 2 april U arriveert op de luchthaven van Schiphol, het eind-
punt van de  PHC cursus hopelijk vol  met nieuwe kennis, indrukwekken-
de ervaringen, nieuwe ideeën en contacten. 
 
Programma onder voorbehoud 

 


