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Beste Student, 

In deze brochure vind je een overzicht van de stageplaatsen in het buitenland bij Fontys 
verpleegkunde. 

Zo kun je jezelf een beeld vormen waar je zoal stage kunt gaan lopen. 

Verdiep je in de mogelijke stageplaats en ga ook op internet kijken of je meer informatie kunt 
vinden. 

De keuze die je maakt, kun je bespreekbaar maken tijdens je eerste gesprek met de 
coördinator van buitenlandstage, Simone Egberts. 

Het wil niet zeggen dat de gekozen stageplaats ook altijd kan, dit is o.a. afhankelijk van de 
mogelijkheden binnen de instelling en dat je als student op tijd begint met de procedure. Je 
kan jezelf verdiepen in de mogelijke beurzen voor stage zoals bijv. Erasmus+ en Erasmus + 
KA171. 

Uiteraard kun je met alle vragen bij ons terecht. 

 

Simone Egberts & Ine van Wijlen 
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Europa: 
 

Land België 
 

Plaats Lier, Mechelen en Turnhout. 
Naam instelling Sinds 2017 hebben we een samenwerking met 

de hogeschool Thomas More 
Soort instelling Afhankelijk van de mogelijkheden en 

wensen 
Informatie instelling t.z.t. na aanmelding en i.o.m. de opleiding 

Thomas More 
Aantal beschikbare stageplaatsen 
 

Voor 2 studenten. De procedure is als volgt: 
als een student geïnteresseerd is een stage 
in België meldt de student dit aan de 
coördinator buitenlandstage. De docenten 
van Thomas More gaan in gesprek met het 
stagebureau. Van daaruit volgt een 
goedkeuring. 
HBO denke ne werkniveau aanwezig. 

Vaccinatie N.v.t. 
Visum N.v.t. 
Erasmusbeurs Je kan je hiervoor aanmelden bij 

International office Fontys 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website www.thomasmore.be 
Taal cursus voorbereiding Nederlands 
Huisvesting Zelf te regelen 
Munt eenheid Euro  
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Land Portugal 
Plaats Coimbra 
Naam instelling CHUC Hospital 
Soort instelling Universitair ziekenhuis 
Informatie instelling Het ziekenhuis is een zorginstelling met als 

belangrijkste doelstelling is om de 
gezondheidszorg voor 24 uur per dag te 
garanderen. De activiteiten bestaan uit de 
diagnose, behandeling en revalidatie, die in 
klinische of poliklinische setting kan worden 
ontwikkeld.  

Aantal beschikbare plaatsen De stage wordt opgedeeld in 2 stageplekken, 
zowel intra- als extramuraal. 
HBO denk een werkniveau aanwezig. 

Vaccinatie nv 
Visum nv 
Erasmusbeurs Je kan je hiervoor aanmelden bij 

International office Fontys 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website www.chuc.min-saude.pt 
Taal cursus voorbereiding Basiskennis Portugees vereist 

Engels  
Huisvesting Er zijn mogelijkheden voor huisvesting bij het 

ziekenhuis waar je met andere studenten tegen 
betaling een kamer hebt. Of  huisvesting zelf te 
regelen in de stad. 

Munt eenheid Euro 
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Caribisch gebied: 

Land Aruba 
Plaats Oranjestad 
Naam instelling Dr.Horacio Oduber Hospitaal 
Soort instelling Ziekenhuis  
Informatie instelling Het Dr. Horacio Oduber Hospitaal is het enige 

ziekenhuis op Aruba. In 1976 opende het Dr. 
Horacio Oduber Hospitaal haar deuren. Het 
ziekenhuis is vernoemd naar de eerste 
Arubaanse arts, Dr. Horacio E. Oduber. 
Het ziekenhuis heeft een capaciteit van 320 
bedden en heeft ruim 900 medewerkers in 
dienst, waarvan 60 specialisten.  
Er is een nauwe samenwerking tussen het Dr. 
Horacio Oduber Hospitaal en ziekenhuizen uit 
Curaçao, Nederland, de Verenigde Staten en 
verschillende Zuid-Amerikaanse landen. 

Aantal beschikbare plaatsen Max.2 
HBO denk en werk niveau aanwezig 

Vaccinatie nvt 
Visum nvt 
Erasmusbeurs nee 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website http://www.arubahospital.com 
Taal voorbereiding Basiskennis Papiamento vereist 
Huisvesting Zelf te regelen 
Munt eenheid Arubaanse florin 
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Land Bonaire 
Plaats Kralendijk 
Naam instelling Hospital Fundashon Mariadal 
Soort instelling Ziekenhuis 
Informatie instelling Fundashon Mariadal is een instelling met de 

volgende aandachtgebieden: Acute zorg, 
Kortdurende zorg, Langdurige zorg, Diagnostiek 
en Geneesmiddelenvoorziening. 
Visie: 
Iedereen heeft recht op het maximum aan 
integrale kwaliteit van zorg wat haalbaar is op 
Bonaire en afgestemd op de behoeften en 
wensen van de patiënt en die van zijn of haar 
familie. Daar Fundashon Mariadal het grootste 
dienstverlenende bedrijf in de gezondheidszorg 
op het eiland is, is het haar taak om het welzijn 
op Bonaire continu te garanderen en ervoor te 
zorgen dat haar personeel in staat is ober de 
benodigde kennis, vaardigheden en middelen 
die hiervoor vereist zijn, te beschikken” 

Aantal beschikbare plaatsen 1 
Vaccinatie nvt 
Visum ja 
Erasmusbeurs t.o.h. niet maar houd de huidige ontwikkelingen 

in de gaten 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website https://www.fundashonmariadal.com 
Taal voorbereiding Nederlands/Papiamento/Engels 
Huisvesting Zelf te regelen 
Munt eenheid Amerikaanse dollar 
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Land Bonaire 
Plaats Kralendijk 
Naam instelling Mental Health Caribbean 
Soort instelling GGZ: 

• FACT team 
• Sentro Nos Perseveransia (SNP). 

Informatie instelling Het uitgangspunt is ambulant werken, vanuit 
een vraaggerichte en herstel ondersteunende 
aanpak. Ze sluiten aan bij de lokale situatie en 
de behoeften per eiland. Ze werken intensief 
samen met ketenpartners en ondersteunen 
elkaar. Deze inzet, samen met die van naasten 
en ervaringsdeskundigen, leidt er toe dat onze 
cliënten hun doelen kunnen 
bereiken.MHC verzorgt het gehele palet van 
geestelijke gezondheidszorg op Caribisch 
Nederland. Ze werken vooral ambulant in 
intensieve samenwerking met formeel en 
informeel steunsysteem. Van lichte 
enkelvoudige problematiek tot zware en 
complexe zorg. Inmiddels heeft het team op 
Bonaire in 2014 en 2017 het keurmerk F-ACT 
ontvangen van de Stichting Centrum 
Certificering ACT en F-ACT (CCAF).  

Sentro Nos Perseveransia is gericht op mensen 
met verslavingen en psychiatrische 
problematieken met of zonder lichte 
verstandelijke beperking 

Aantal beschikbare plaatsen 1 voor het FACT team 
 
1 voor SNP 

Vaccinatie nvt 
Visum ja 
Erasmusbeurs t.o.h. niet maar houd de huidige ontwikkelingen 

in de gaten 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website https://www.mentalhealthcaribbean.com/ 
Taal voorbereiding Nederlands/Papiamento/Engels 
Huisvesting Zelf te regelen 
Munt eenheid Amerikaanse dollar 
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Land Curaçao  
Plaats Willemstad 
Naam instelling Curaçao Medical Center (CMC) 
Soort instelling Algemeen ziekenhuis 
Informatie instelling De zorg voor patiënten in het Curaçao Medical 

Center is gecentraliseerd en 
gecoördineerd. Hierdoor zijn alle activiteiten in 
het ziekenhuis met elkaar verbonden, waardoor 
de patiënten optimale en integrale zorg 
krijgen. Zo ontstaat er ruimte om ook 
betrouwbare alternatieven en aanvullende 
medicatie toe te passen. Dit maakt CMC 
Curaçao de belangrijkste aanbieder van zowel 
gespecialiseerde medische zorg als klinische 
zorg op hoog niveau. 

Aantal beschikbare plaatsen 2 
HBO denk en werkniveau aanwezig 

Vaccinatie n.v.t. 
Visum Immigratiekosten 
Erasmusbeurs n.v.t. 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website www.cmc.cw 
Taal voorbereiding Basiskennis van Papiamento 
Huisvesting Zelf te regelen zo ook vervoer 
Munt eenheid Antilliaanse gulden (naf) 
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Land Curaçao  
Plaats St.Maria 17, Willemstad,  
Naam instelling Wit-Gele Kruis prinses Margriet 

Soort instelling Thuiszorg instelling 
Informatie instelling De organisatie biedt thuiszorg aan in de ruimste 

zin waaronder speciaal inbegrepen 
ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging 
evenals de zorg voor zuigelingen en kleuters. Zij 
zijn een thuiszorgorganisatie met karakter. Zij 
zien elkaar, cliënten en medewerkers, als mens. 
Mensen met mogelijkheden en beperkingen 
met behoefte aan vertrouwen, respect en 
geborgenheid. 

Aantal beschikbare plaatsen 2 
HBO denk en werkniveau aanwezig 

Vaccinatie n.v.t. 
Visum n.v.t. 

Wel immigratiekosten 
Erasmusbeurs n.v.t. 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website http://witgelekruis.com/ 
Taal voorbereiding Basiskennis van Papiamento 
Huisvesting Zelf te regelen zo ook vervoer 
Munt eenheid Antilliaanse gulden (naf) 
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Land Curaçao  
Plaats Jan Noorduynweg z/n. Piscadera 
Naam instelling Stichting Hamiëd 

Soort instelling Hospice en zorg en verpleeghuis 
Informatie instelling Het is DE plek om de leemte tussen thuissituatie 

en ziekenhuis op te vullen. Het is een 
verplaatste thuissituatie, waar terminale 
patiënten op hun eigen wijze de laatste fase van 
hun leven kunnen doorbrengen met de 
betrokkenheid en aandacht van een 
thuissituatie, gecombineerd met de kwaliteit 
van professionele zorg. 

Aantal beschikbare plaatsen 2 
HBO denk en werkniveau aanwezig 

Vaccinatie n.v.t. 
Visum n.v.t. 

Wel immigratiekosten 
Erasmusbeurs n.v.t. 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website http://www.hamied.org/ 
Taal voorbereiding Basiskennis van Papiamento 
Huisvesting Zelf te regelen zo ook vervoer 
Munt eenheid Antilliaanse gulden (naf) 
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Land Curaçao  
Plaats Willemstad 
Naam instelling Senior Home Care Kashugenholtz 

Soort instelling Sentro Pa Dimensia 
Informatie instelling Kas Hugenholtz is een centrum voor 

dementerenden. Zowel jong-dementerenden 
als ouderen kunnen worden opgenomen. Bij 
opname wordt gekeken naar de psychische en 
lichamelijke conditie van een toekomstige 
bewoner. Aan de hand daarvan wordt bepaald 
op welke afdeling iemand gaat wonen. 
Er wordt gewerkt vanuit een holisitische 
belevingsgerichte benadering. Elke bewoner is 
uniek.is. 
Momenteel heeft Kas Hugenholtz 2 afdelingen; 
– Ala Hertha, die bestaat uit 2 units, elk met 24 
bewoners. 
– Ala Ilona,bestaat uit 1 unit, met 20 bewoners. 
Op elke afdeling werken gediplomeerden 
verzorgenden, ziekenverzorgenden en een 
verpleegkundige. Samen met de huisarts 
verbonden aan Kas Hugenholtz, de 
fysiotherapie, de dietiste en de psychiater 
wordt een zorgplan opgesteld per individuele 
bewoner. Ook vindt er wekelijks 
multidisciplinaire overleg plaats om de gegeven 
zorg te evalueren en indien nodig aan te 
passen. 

Aantal beschikbare plaatsen 2 
Vaccinatie n.v.t. 
Visum n.v.t. 

Wel immigratiekosten 
Erasmusbeurs n.v.t. 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website http://new.kashugenholtz.com/ 
Taal voorbereiding Basiskennis van Papiamento 
Huisvesting Zelf te regelen zo ook vervoer 
Munt eenheid Antilliaanse gulden (naf) 
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Land Suriname 
Plaats Paramaribo 
Naam instelling Sint Vincentius Ziekenhuis 
Soort instelling ziekenhuis 
Informatie instelling Het is een Katholiek ziekenhuis met 190 

bedden. Er werken ongeveer 650 medewerkers. 
Alle meest gangbare specialismen zijn 
vertegenwoordigd. Je kunt een voorkeur 
uitspreken voor een bepaald specialisme. 
Uiteindelijk beslist het ziekenhuis op welke 
afdeling je als student geplaatst gaat worden. In 
overleg kun je enkele dagen meelopen op 
bijvoorbeeld de operatiekamer, intensive care 
en spoedeisende hulp. Financiële bijdrage van 
100e p/mnd. aan het ziekenhuis. 

Aantal beschikbare plaatsen 2 
Hbo denk en werkniveau zijn aanwezig 

Vaccinatie nv 
Visum Ja, begin hier op tijd mee 
Erasmusbeurs nv 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website www.svzsuriname.org 
Taal voorbereiding Nederlands  
Huisvesting Zelf te regelen 
Munt eenheid Surinaamse dollar 
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Land Suriname 
Plaats Paramaribo 
Naam instelling Diakonessen ziekenhuis 
Soort instelling ziekenhuis 
Informatie instelling Het Diakonessen ziekenhuis in Paramaribo is 

een algemeen ziekenhuis dat vanuit een 
protestants- christelijke grondslag al ruim 54 
jaar garant staat voor toegewijde en 
professionele medische -, paramedische- en 
verpleegkundige zorg. Het team bestaat uit 
betrokken, deskundige en ervaren 
professionals, die patiëntgericht te werk gaan.  
Zij hechten waarde aan: 
•Empathie •Respect •Kwaliteit •Transparantie 
•Innovatie •Doelgerichtheid 
 
Financiële bijdrage van 100e p/mnd. aan het 
ziekenhuis 

Aantal beschikbare plaatsen 2 
Hbo denk en werkniveau zijn aanwezig 

Vaccinatie nv 
Visum Ja, begin hier op tijd mee 
Erasmusbeurs nv 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website www.diakonessenhuis.org 
Taal voorbereiding Nederlands  
Huisvesting Zelf te regelen 
Munt eenheid Surinaamse dollar 
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Land Suriname 
Plaats Paramaribo 
Naam instelling Psychiatrisch Centrum Suriname 
Soort instelling Geestelijke gezondheidszorg 
Informatie instelling Het is een centrum/instelling waar patiënten 

met veelzijdige psychiatrisch ziektebeelden 
verblijven. Mannen en vrouwen verblijven niet 
gezamenlijk op een afdeling. De afdelingen zijn 
ingedeeld aan de hand van de diagnoses van 
patiënten.  
Financiële bijdrage van 100e p/mnd. aan het 
ziekenhuis 

Aantal beschikbare plaatsen 1 
Hbo denk en werkniveau zijn aanwezig 
Na aanmelding zal er een gesprek via de skype 
plaatsvinden waarbij uiteindelijk de 
verpleegkundig directeur al dan niet zijn fiat zal 
geven. HBO denk en werk niveau aanwezig. 

Vaccinatie nv 
Visum Ja, begin hier op tijd mee 
Erasmusbeurs nv 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website http://www.pcs.sr 
Taal voorbereiding Nederlands  
Huisvesting Zelf te regelen 
Munt eenheid Surinaamse dollar 
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Land Suriname 
Plaats Paramaribo 
Naam instelling Quality Care Thuiszorg 
Soort instelling Thuiszorg 
Informatie instelling Wanneer u thuis verpleegd en/of verzorgd wilt 

worden, bieden wij zorg bij u thuis. Hierdoor 
kunt u in uw eigen omgeving blijven wonen met 
de zorg die bij u past. Ook na uw 
ziekenhuisopname bieden wij passende 
verzorging en/of verpleging, waardoor u op een 
verantwoorde wijze thuis kan komen. 

Kwaliteit van zorg is onze belangrijkste drijfveer. 

 

Aantal beschikbare plaatsen 2 
Hbo denk en werkniveau zijn aanwezig. 
Thuiszorg opgezet door Nederlandse HBO 
opgeleide verpleegkundige 

Vaccinatie n.v.t. 
Visum Ja, begin hier op tijd mee 
Erasmusbeurs n.v.t. 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website http://www.qualitycarenv.com 

Taal voorbereiding Nederlands  
Huisvesting Zelf te regelen 
Munt eenheid Surinaamse dollar 
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Azië 
Land Sri Lanka 
Plaats Hendela  
Naam instelling Stichting Prithipura Infant homes 
Soort instelling Infant homes 
Informatie instelling Prithipura is een organisatie die gericht is op 

het bieden van zorg en ondersteuning aan 
kinderen met een handicap. De gedachte van 
Prithipura is om een liefdevolle en zorgzame 
omgeving te bieden, welke de best mogelijke 
kansen bied voor de groei en ontwikkeling van 
de kinderen. De bewoners zijn zeer divers, van 
zuigelingen, tot jongvolwassenen maar er 
wonen ook mensen die al in de vijftig zijn.  

Degene die aankomen bij Prithipura als kind zijn 
vaak verlaten door hun ouders met als 
consequentie dat er weinig hoop is dat ze terug 
zullen keren in de maatschappij na herstel, 
opleiding en training. De zorg en onderwijs die 
zij bieden, evenals de interne vacatures die ze 
hebben in 4 verschillende branches, geven de 
kinderen de kans om op te groeien in een 
gezonde en liefdevolle omgeving, hun 
vaardigheden te ontwikkelen en zich te boeien 
in betekenisvol werk.  
De organisatie bestaat uit 4 centra gevestigd in 
verschillende delen van Sri Lanka waar 
ongeveer 250 kinderen en volwassenen met 
handicaps leven.  
Voor hen is Prithipura een thuis.  
Prithipura is een non-profit, non-governemental 
organisatie geregistreerd als liefdadigheid in Sri 
lanka. Voor iedereen ongeacht ras, geloof of 
financiële middelen.  
Ze leven van sponsoren en donaties en 
verwachten geen betalingen van degene die 
gebruik maken van hun diensten en ook van de 
families van diegene.  

Aantal beschikbare plaatsen 2 
Leidinggevende van Prithipura hebben hbo 
denk niveau. 

Vaccinatie Informatie bij GGD 
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Visum Ja  
Erasmusbeurs n.v.t. 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website www.prithipura.org 
Taal voorbereiding  
Huisvesting Kost en inwoning gratis. Je woont op de 

compound van Prithipura 
Munt eenheid Sri Lankeese roepie 
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AFRIKA 
Land Tanzania 
Plaats Arusha 
Naam instelling Meru district Hospital Tengeru/  

Elisabeth Hospital/ Kaloleni 
gezondheidscentrum 

Soort instelling Ziekenhuizen 
Informatie instelling Het ziekenhuis heeft een verloskunde afdeling, 

kinderafdeling, vrouwenafdeling, 
mannenafdeling, tuberculose en HIV/AIDS 
centrum, Oog en tanden centrum, geestelijke 
gezondheid, fysiotherapie, radiologie, 
echografie, minor treatment ward, Malaria 
preventie en behandeling en 2 operatie kamers. 
Er wordt een bijdrage 150 dollar per maand aan 
het ziekenhuis betaald 

Aantal beschikbare plaatsen 4-6 Afhankelijk van beschikbare plaatsen en er 
kan evt. gewisseld worden met/tussen het de 
ziekenhuizen en Maternity clinic 
 

Vaccinatie Informatie bij GGD 
Visum Ja  
Erasmusbeurs n.v.t. 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website https://electiveandvolunteers.com/meru-

district-hospital-arusha-tanzania 
 
https://electiveandvolunteers.com/healthcare-
placements-in-arusha/st-elizabeth-hospital-
arusha 

Taal voorbereiding Swahili 
Huisvesting Wordt geregeld door onze contactpersoon 
Munt eenheid Tanzaniaanse shilling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://electiveandvolunteers.com/meru-district-hospital-arusha-tanzania
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Fontys Mens en Gezondheid overzicht stageplaatsen buitenland 2022-2023 
 

Land Tanzania 
Plaats Arusha 
Naam instelling Maternity Africa 
Soort instelling Kraam center 
Informatie instelling Maternity Africa is een christelijke non-

profitorganisatie die zich inspant om  
hoogwaardige kraamzorg te bieden aan alle 
gemarginaliseerde vrouwen in heel Tanzania. Ze 
doen dit door klinische uitmuntendheid en door 
het tonen van liefde, vriendelijkheid en 
mededogen, ongeacht ras, religie of etniciteit. 
HBO denk een werkniveau aanwezig (artsen). 

Aantal beschikbare plaatsen 2 
Denk en werk niveau aanwezig 

Vaccinatie Informatie bij GGD 
Visum Ja  
Erasmusbeurs n.v.t. 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website https://maternityafrica.org/ 
Taal voorbereiding Swahili. Spreken hier goed Engels 
Huisvesting Wordt geregeld door contactpersoon 
Munt eenheid Tanzaniaanse shilling 
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Land Zanzibar 
Plaats Fumba town 
Naam instelling Urban Care Center 
Soort instelling Medische huisartsenpost met bedden.  Zij zijn 

aan het uitbreiden. 
Informatie instelling Urban Care - Fumba Town's eerste 

zorginstelling die persoonlijke en professionele 
zorgdiensten levert. Bij Urban Care Clinic is er 
medische consultaties en hulp gecombineerd 
met medische competentie en een 
empathische, patiëntgerichte benadering. De 
huisartsen zijn beschikbaar voor interne 
consulten, huisbezoeken, spoedeisende 
bezoeken en videoconsulten op afstand. De tijd 
die zij met elk van onze patiënten doorbrengen, 
is meer dan gemiddeld, aangezien gedeelde 
besluitvorming een integraal onderdeel is van 
onze medische praktijk. Zij zijn van mening dat 
elke patiënt het recht heeft om hun huidige 
gezondheidstoestand volledig te begrijpen en 
een actieve rol te spelen bij de planning en 
uitvoering van hun behandelplan. 
HBO denk een werkniveau aanwezig. 

Aantal beschikbare plaatsen 1 
Vaccinatie Informatie bij GGD 
Visum Ja  
Erasmusbeurs n.v.t. 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website  https://urbancare.clinic/ 
Taal voorbereiding Men spreekt er goed Engels 

Swahilli  
Huisvesting Samen met contactpersoon aldaar 
Munt eenheid Tanzaniaanse shilling 

Urban Care                      Your healthcare 
Center in Zanzibar 
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Land Egypte 
Plaats Cairo 
Naam instelling 6oct university hospital 
Soort instelling Ziekenhuis  
Informatie instelling Het Universitair Ziekenhuis van 6 Oct is een van 

de toonaangevende medische instellingen van 
Egypte. Opgericht in het jaar 2000, op 4500 
vierkante meter, bestaat het ziekenhuis uit vier 
verdiepingen, omgeven door ruime groene 
gebieden en gelegen op de gunstige plek tussen 
de twee ringwegen van 6 oktober City. De 
medische faciliteit bestaat uit 320 bedden, 
waarvan een aantal wordt gebruikt voor 
educatieve doeleinden door medische 
studenten. Een team van bekwame artsen, 
waaronder universitair personeel en adviseurs 
in alle specialismen, voorzien in de behoeften 
van patiënten. Bovendien dragen ervaren 
specialisten en verplegend personeel bij aan het 
succes van de totale organisatie. Het ziekenhuis 
van 6 oktober is vooral uitgerust met 
ultramoderne apparatuur en apparaten die 
worden gebruikt voor alle diagnostische en 
behandelingsdoeleinden, die voldoen aan de 
hoogste en meest geavanceerde medische 
normen 

Aantal beschikbare plaatsen 2…… 
Denk en werk niveau aanwezig 

Vaccinatie Informatie bij GGD 
Visum Ja  
Erasmusbeurs n.v.t. 
Contactpersoon  Loopt via coördinator buitenlandstage 
Website http://www.osuth.org/home.html 
Taal voorbereiding Engels 
Huisvesting Wordt geregeld door contactpersoon 
Munt eenheid Egyptische pond 

 
Hier hebben nog geen studenten stage gelopen 
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