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Doelstelling.		We willen voor Tanzanianen en Nederlanders die in Mental Health Care werken een platform bieden om met elkaar
		kennis en ervaringen te delen. Tegelijk krijg je als Nederlandse deelnemer de kans om kennis te maken met de
		organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in een ontwikkelingsland.

		De deelname van Tanzaniaanse collega’s wordt gefinancierd door alle Nederlandse deelnemers. Een deel van de
		inschrijfkosten voor het congres wordt hiervoor aangewend.

Waar?		Moshi, Tanzania.

Penye wengi pana mengi

Wanneer?		5-15 november 2019.

Where there are many present there is much to be said

Wat vooraf ging? 12 congressen met telkens 15-25 Nederlanders, 50-80 Tanzanianen en enkele Britten, Kenyanen, Ethiopiërs,
		Australiërs en één Braziliaan.

Accreditatie?

Jaarlijks 16-22 punten door de NVvP, 2-3 punten voor voorbereidende avond in september 2019. Accreditatie voor
		Psychiaters, GZ-psychologen, Klinisch psychologen en psychotherapeuten wordt aangevraagd.

Thema?		
Het thema van dit jaar is vulnerability and resilience.
			

Organisatie?		Afra van der Markt, Marieke Groot Zegveld (Scientific Committee) Alexander Snijdewind (Organizing Comittee)
		Rolf Schwarz (Advisor).

		Congreskosten voor deze 13e editie bedragen 3150 euro*, inclusief congres-, reis- en verblijfskosten, ons boek,
		More Aspects of Mental Health, en natuurlijk onze dubbel-DVD van ons verblijf. We vliegen met de KLM.
		Arts-assistenten, verpleegkundigen en psychologen betalen 2750 euro.*
		Het congres exclusief vlucht en accommodatie kost 900 euro.*
		Het aansluitend driedaags bezoek aan de Nationale parken bedraagt een additionele 1250 euro.
		Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding, er kunnen maximaal 24 deelnemers voor dit congres worden
		ingeschreven. Het congres vindt definitief plaats wanneer er voldoende deelnemers zijn.
* (afhankelijk van evt tussentijdse stijging brandstofkosten KLM, valutaschommeling ten opzichte van de
Amerikaanse dollar en de eventuele stijging van de kosten voor de wildparken in Tanzania).
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Wat?		3 dagen congres en 2 dagen werkbezoeken. Optioneel aansluitend 3 dagen safari in de Nationale parken.

Voor nadere informatie
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