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SANO aanvraagformulier kosten studiedagen 
 

 

Voor aanstaande tropenartsen zijn er tijdens de twee jaar durende klinische voorbereiding diverse 

studiedagen van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde. De kosten hiervoor bedragen in 

totaal 650,- euro. Door dit formulier in te vullen en op te sturen naar SANO, kunt u een aanvraag voor een 

vergoeding van deze kosten indienen. Als aan de voorwaarden is voldaan, wordt deze vergoeding naar u 

overgemaakt. 

 

Persoonsgegevens 

 

Naam:    ..………………………………………………………………………. 

Voornamen:   ………………………………………………………………………… 

Adres:    ………………..………………………………………………………. 

Postcode:    ………………..………………………………………………………. 

Woonplaats:   ……………….……………………………………………………….. 

Emailadres:   ………………..………………………………………………………. 

Telefoonnummer:  vast: …………………………mobiel: ………………………..……... 

Correspondentieadres:  ………………….………………………………..…………………… 

(in Nederland)   ………………………………………………………………………………………. 

Geslacht:   …………………..……………………………………………………. 

Geboortedatum en plaats: …………………..……………………………………………………. 

Nationaliteit:   …………………..……………………………………………………. 

 

Opleiding (sinds beroepsopleiding , en tot voorgenomen uitzending) 

Vooropleiding (chirurgie, gynaecologie of kindergeneeskunde en verloskunde):     

       opleidingsplaats:    ……………….………………………………………………. 

       opleidingsperiode:  ……............…….…………………………………………….  

Andere werkzaamheden:  …………………….…………………………………………. 

Start cursus NTC:   ……………………….………………………………………. 

Eind cursus NTC:   ……………………………………………………………….. 

BIG-registratie:    ……………………………………………………………….. 

 

Uitzending 

Naam ziekenhuis/organisatie: ………………………………………………………………….. 

Uitzending per:  …………………………………………………………………... 

Uitzendperiode:   …………………………………………………………………... 

Plaats:     …………………………………………………………………... 

Functie:    …………………………………………………………………... 
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Voorwaarden 

 

1. U volgt gedurende minimaal twee jaar als arts de vooropleiding chirurgie, gynaecologie of 

kindergeneeskunde en verloskunde, en voltooit de Nationale Tropen Cursus. 

2. U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding van de kosten voor de studiedagen als u kunt 

aantonen dat u binnen twee jaar na het afronden van de NTC in een ontwikkelingsland werkt. 

3. U bent verplicht een kopie van uw contract te overleggen aan SANO. 

4. U bent verplicht de daadwerkelijke vertrekdatum naar uw uitzendbestemming door te geven aan 

SANO. 

5. U bent verplicht wijzigingen in uw Nederlandse correspondentieadres door te geven aan SANO. 

6. U bent verplicht een kopie van uw paspoort mee te sturen met uw aanvraag.  

 

Indien u aan de bovenstaande voorwaarden heeft voldaan, stuurt u een kopie van uw diploma van de 

opleiding en uw contract naar SANO, postbus 1985, 5200 BZ te ’s Hertogenbosch en dan wordt de 

vergoeding naar u overgemaakt. U mag het formulier ook per mail versturen naar info@stichtingsano.nl. 

 

Voor akkoord 

 

Datum:……………………………….. 

 

 

Handtekening 

 

……………………………………….. 

 

 

IBAN:    ………………………………………………………………………… 

BIC:    ………………………………………………………………………… 

Naam:    ………………………………………………………………………… 

Plaats:    ………………………………………………………………………… 

 

 

Vergeet niet een kopie van uw paspoort, diploma en contract mee te sturen!! Zonder 

deze kopieën wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.  
 

SANO 

Sluiskade Noordzijde 86 

7602 HW Almelo 

 

E-mail: info@stichtingsano.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Registratienummer :……………(in te vullen door SANO) 

mailto:info@stichtingsano.nl

