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PROGRAMMA AOF 

STUDIEREIS TURKIJE 

20 t/m 27 maart 2011 

 

Tussen 20 en 27 maart is er een studiereis gepland voor de leden van het AOF. Het 

programma wordt uitgevoerd in 3 grote steden van Turkije; nl. in Kayseri, Ankara en 

Istanbul. Voor Kayseri is er gekozen omdat er in Nederland veel burgers van Turkse afkomst 

zijn die oorspronkelijk uit Kayseri en de wijde omgeving ervan komen. De keuze voor Ankara 

is gemaakt vanwege het feit dat Ankara de hoofdstad van Turkije is en dus het centrum is 

van de belangrijke instanties, zoals de ministeries. Tot slot is er gekozen voor Istanbul 

vanwege zijn rol als metropool.  

 

Hieronder treft u het programma aan dat uitgevoerd zal worden van zondag 20 t/m zondag 

27 maart 2011. 

Dag Datum Activiteit 

1 zondag 20 maart 2011 - Vertrek 

Vlucht Amsterdam – Kayseri 

Transfer naar het hotel 

 

2 maandag 21 maart 2011 In Kayseri bezoeken wij: 

- Gemeentelijke Gezondheidsinstelling (Il Saglik 

Mudurlugu) 

Enkele jaren gelden is er in Turkije een start gemaakt met 

het invoeren van het huisartsensyteem in Turkije. Kayseri 

is een van de pilotgebieden en heeft ervaringen 

opgebouwd omtrent dit systeem. We werven informatie 

over wat de ervaringen waren, hoe de 

gezondheidsinstanties in de steden functioneren en wat 

hun rol is in het plaatselijke zorgstelsel 

- Vereniging van Huisartsen Kayseri (Kayseri Tabib 

Odasi) 

Informatie over huisartsen verenigingen 

- Acibadem Hospital Kayseri 

Heel veel burgers van Turkse afkomst laten zich o.a. in dit 

ziekenhuis behandelen. We nemen een bezoek aan dit 

ziekenhuis. We leggen contacten met medici en bekijken 

de mogelijkheden die dit ziekenhuis aan haar patiënten 

te bieden heeft 
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- Bezoek aan het dorp Bektasli 

’s Middags brengen wij een bezoek aan het dorp Bektasli 

dat ruim een uur van Kayseri vandaan ligt. Het dorp ligt in 

de provincie Yozgat en heeft heel veel dorpsbewoners in 

Nederland. We worden ontvangen door de burgemeester 

van dit dorp en hebben een ontmoeting met dorpelingen 

- Diner met specialisten van het Ozel Gunes Ziekenhuis 

We dineren op een speciale plaats met een aantal 

medische specialisten van het Ozel Gunes ziekenhuis. 

Tijdens en na het eten zijn er momenten om met elkaar 

van gedachten te wisselen. De onderwerpen die o.a. 

vanavond aan bod komen zijn: 

- eetgewoonten van Turkse burgers 

- rookgedrag van Turkse mannen 

- meest voorkomende ziektes onder de Turkse mensen 

- behandelwijze van patiënten 

- alle vragen die de deelnemers willen stellen 

 

3 dinsdag 22 maart 2011 - Naar Ankara 

’s Morgens vroeg vertrekken wij naar Ankara 

- Lezing bij Ministerie van Volkgezondheid (T.C. Saglik 

Bakanligi) 

’s Middags gaan wij naar het Ministerie van 

Volksgezondheid in Ankara. We worden ontvangen door 

dr. Murat Bilbay. Dr. Bilbay is coördinator kennis 

technologie binnen het Ministerie van Volksgezondheid. 

Bij het ministerie (o.v.) is er een lezing over het Turkse 

gezondheidsstelsel. Daarin worden wij uitgebreid 

geïnformeerd over het huidige gezondheidssysteem. De 

deelnemers hebben de gelegenheid om vragen te stellen 

- Gelegenheid om de stad Ankara te verkennen 

Deelnemers hebben de mogelijkheid om de stad te 

verkennen 

 

4 woensdag 23 maart 2011 - Bezoek aan de Medische Universiteit van Ankara  

- Lezing door Prof. Dr. Recep Akdur (hoogleraar 

Universiteit van Ankara, afdeling Volksgezondheid) 

’s Ochtends bezoeken wij de Medische Universiteit 

Ankara. Er is daar de mogelijkheid om de studenten te 

ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen. Hier 

verzorgt Prof. Dr. Recep Akdur een lezing over het 

huisartsensysteem in Turkije. Na afloop is er de 

gelegenheid om vragen te stellen 

- Bezoek brengen aan een Volksgezondheidscentrum 

(Halk Sagligi Merkezi – voorheen Saglik Ocagi) 

We gaan een volksgezondheidscentrum bezoeken in de 

wijk Demetevler. We ontmoeten hier enkele artsen (nu 
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huisartsen) en gaan met hen in gesprek. Daar ervaren wij 

hoe de zorg in de wijken aangeboden wordt. De 

deelnemers krijgen dus een indruk over de verleende 

zorg. Ook worden wij geïnformeerd over wie en op welke 

wijze deze zorg krijgt. Tevens ervaren wij hier ook hoe 

het huisartsensysteem in de dagelijkse praktijk werkt 

- Naar Istanbul 

 

5 donderdag 24 maart 2011 - Bezoek aan Agis Turkije 

- Lezing door Dr. Bulent Goker (Int. Accounts&Network 

Manager, Medisch Adviseur-Agis Turkije) 

In de ochtend staat een bezoek aan het kantoor van Agis 

Turkije in Istanbul. Na een rondleiding verzorgt Dr. Bulent 

Goker een lezing over de kwaliteit van de zorg die de 

burgers van Turkse afkomst in Turkije mogen verwachten 

en krijgen. Tevens horen wij een boeiend verhaal over de 

zorg in Turkije vanuit een ander invalshoek. De 

deelnemers kunnen hier allerlei vragen stellen 

- Bezoek aan het Memorial Hospital Istanbul 

De deelnemers krijgen ’s middags een ziekenhuis te zien 

dat de volledige luxe en deskundigheid in huis heeft. 

Hiermee krijgt de deelnemer een indruk over welke zorg 

burgers van Turkse afkomst krijgen en welke middelen 

tot hun beschikkingen zijn gesteld. Hier hebben wij ook 

een ontmoeting met enkele specialisten van het 

Memorial Ziekenhuis 

- Diner in een speciaal restaurant 

Het diner is in een speciaal restaurant 

 

6 vrijdag 25 maart 2011 - Historische bezienswaardigheden bezoeken 

Vandaag brengen wij een bezoek aan het historische deel 

van de stad Istanbul. Tijdens ons historische uitstapje 

bezoeken wij o.a. het Ayasofya Museum, Basilica Cistern 

(6
e
 eeuwse ondergrondse wateropslagplaats) en het 

beroemde Topkapi Paleis. Aan het begin van de middag is 

er vrijdaggebed. Een gebed dat verplicht is om bij te 

wonen door iedere volwassen moslim mannen. We gaan 

naar de Blauwe Moskee om een vrijdaggebed van 

dichtbij te ervaren 

- Lezing over islam en gezondheid door dhr. Fatih 

Okumus (predikant in Istanbul) 

Dhr. Fatih Okumus vertelt ons vanuit een Turks 

invalshoek over wat de islam zegt over de 

gezondheid(szorg). Een aantal fatwa’s komt hier aan de 

orde. Uiteraard hebben de deelnemers de mogelijkheid 

om vragen te stellen 
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- Diner in een speciaal restaurant 

Het diner is in een ander bijzonder restaurant 

 

7 zaterdag 26 maart 2011 - Vrij te besteden tijd 

De deelnemers kunnen vandaag hun tijd naar eigen wens 

invullen. De tijd kan gebruikt worden om eventueel 

inkopen te doen. De bekende bazaars, zoals Misir Carsisi 

(Spice Bazaar) of Kapalicarsi (Grand Bazaar) zijn zeker het 

bezoeken waard 

- Diner in een speciaal restaurant 

Ook vanavond wordt er gegeten in weer een ander 

speciaal restaurant 

 

8 zondag 27 maart 2011 - Terugreis 

Transfer naar het vliegveld 

Vlucht Istanbul – Amsterdam 

 

 

Tijdens onze reis hebben wij de beschikking over een luxe touringcar. 

We overnachten in 4* hotels. 

 


