Kort verslag NVAG reis naar Turkije 2014
Zondag 20 april: Ankara
Reisdag, vermoeiend maar ook vol zin in avontuur.
De ontmoeting met Enes, onze gids was van het eerste moment af
aangenaam. In het Tourist hotel dronk het gezelschap nog een glas wijn om
de verjaardag van Jan Huurman te vieren.
Tevens volgde de verrassing: nieuwe NVAG-bekers
Maandag 21 april: Ankara
08.30 introductie Turkije: politieke situatie en kansen Rob van der Meer (zie
presentatie)
09.00 korte impressie mbt Turkse overheersingen door de eeuwen heen
Ton Teunissen (zie presentatie)
10.00 bezoek op het Ministerie van Gezondheid. Presentatie van referaten
op het terrein van de infectieziektebestrijding, chronische ziekten,family health
en public health. Publieke gezondheid wordt nu los van de huisarts
ontwikkeld.
14.00 bezoek aan het mausoleum van Ataturk. De Turken waren een
eensgezind volk in de strijd tegen Europa en ihb tegen de Grieken.
16.30 wandeltocht naar het kasteel
18.00 diner in het hotel
20.00 verslag door Jan Vosters en Marianne Begemann over hun bezoek bij
de Human Rights Foundation: een onthutsend verhaal over de waarheid
achter de mooie cijfers.
We hebben erg geboft met onze gids, die, behalve veel weet en daar waar
gewenst vertaalt, ook steeds enthousiast is.
Dinsdag 22 april Ankara
10:00 symposium met de Turkish Public Health Association
- introductie HASUDER
- public health in Turkije en in Nederland
- samenwerking rond lifestyle bij ouderen (zie presentatie Geesje Nijhof)
- voortzetting van de contacten zie pagina website HASUDER, Suggestions,
Comments & Questions: What were the expectations?
16.00 museum anatolische beschavingen
19.30 opera„ de apotheker” van Joseph Haydn.
Woensdag 23 april Nevseher
07.30 uur vertrek Reisdag, eerst per bus naar Nevsehir (500km)
Enes vertelt over zijn familie, over de procedure van het huwelijk over de
regels van de Islam, de verplichtingen, de rol van de Mufti
16.00 bezoek Kaymakli Underground City
17.15 bezoek Yeralti Sehri Underground City
19.15 borrel O Agacin Alti (onder de boom)
20.00 diner in het hotel in Urgup/Nevsehir: het Dinler Hotel

Donderdag 24 april Nevssehir
10.00 bezoek General Practitioners, family health centre met 4 huisartsen
en jeugdgezondheidszorg
11.00 bezoek Public Health Office Nevsehir, naast
ziekenhuisinformatiecentrum, vooral bevolkingsonderzoek borstkanker
13.00 lunch
14.15 wandeling openluchtmuseum Cappadocia
16.00 pottenbakker
19.50 vlucht Nevsehir – Istanbul.
Vrijdag 25 April Istanbul
09.00 Taximplein – shopping in Istiklal (straat consulaat)
11.15 consulaat generaal – ontmoeting met dhr Robert Schuddeboom
12.30 meeting artsen-vereniging (Istanbul Tabib Odasi – Turkish Medical
Chamber) over de Human Right struggle. Veel onrecht gehoord; met vraagt
te helpen in nood. Maandelijks komen 150 mensen om door slechte
werkomstandigheden. Ze vertellen over Child-Labor rond 200.000 kinderen
14.30 Haseki Hospital – 600 jaar oude ziekenhuis van Istanbul.
17.00 bezoek Private Hospital: Medical Park Istanbul, presentatie doorr
neurochirurg; rondleiding over kinderafdeling en polikliniek.
20.00 restaurant Neyzen – Kumkappi met dansmuziek
Zaterdag 26 April Istanbul
10.00 Fred Dijkers: onderwijs in praktijkvoering; “vergeten elementen”, zie
presentatie.
11.00 Darulaceze – bejaardenoord. Lezing over de Founder: Sultan Abdul
Hamidan,
13.00 Jan Vosters, Marianne Begemann, verslag van hun gesprek met Onder
Ozkalipci over Turkse dokters zijn “at risk”
19.00 Bayballek restaurant
Zondag 27 Apr14. Istanbul
Uitchecken Ikbal Deluxe Hotel
09.00 vertrek naar Topkapi-paleis
12.30 luchthaven: fligh Istanbul – Amsterdam

