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Studiereis Denemarken

Wanneer
29-30 september 2016

Vluchtgegevens
Inchecken Transavia balie kan
vanaf 2 uur tot 1 uur voor vertrek.
Let op: 29 september uiterlijk
om 06.00 uur aanwezig zijn en
neem je identiteitsbewijs mee!
Voor deze trip nemen wij enkel
handbagage mee. Details volgen
nog via de mail.

29 september 2016
Vertrektijd
07:50 uur Eindhoven
Aankomstijd
09:15 uur Kopenhagen
Vluchtnummer HV 5961

30 september 2016
Vertrektijd
21:30 uur Kopenhagen
Aankomstijd
22:55 uur Eindhoven
Vluchtnummer HV 5964

Programma
Studiereis Denemarken
Beste leden van het Netwerk Zorgpartners,
Graag nodigen wij jullie uit voor een studiereis naar Denemarken,
Kopenhagen, op 29 en 30 september. Het doel van deze studiereis
is om de verschillen te ervaren tussen de Nederlandse en de
Deense gezondheidszorg. Het tweedaagse programma geeft een
goed beeld van hoe de zorg is ingericht. Wij gaan ook deze keer
weer verschillende zorgconcepten bezoeken en spreken op locatie
met zorgprofessionals.
Eén van de kenmerken van de Deense Gezondheidszorg is dat de
vrijwel gratis Deense gezondheidszorg wordt gecoördineerd door
het ministerie van Gezondheid, maar de provincies en steden als
Kopenhagen en Frederiksberg voeren het beleid uit en nemen de
nodige beslissingen. De financiering van de gezondheidszorg vindt
voor een klein gedeelte plaats door de centrale overheid, terwijl het
grootste deel ervan wordt bekostigd uit provinciale belastingen.
Gemiddeld liggen de uitgaven voor de gezondheidszorg in
Denemarken onder het gemiddelde van de EU-landen en zijn ze
sinds het begin van de jaren negentig nauwelijks gestegen!
Tijdens onze studiereis door Kopenhagen zal Jan Booij ons
vergezellen. Jullie kennen hem al van onze laatste bijeenkomst van
februari dit jaar. Jan is eigenaar van Jan Booij advies en hij heeft
veel kennis over de wereldwijde verschillen in de zorg en zijn
specialismen zijn Interculturalisatie, internationalisering en
management- en bestuurlijke vraagstukken.
Zoals jullie van ons gewend zijn informeren wij jullie tijdens de tour
over de specifieke locaties die wij gaan bezoeken. Kopenhagen
stad staat bekend als stad van de fietsen. Wij leggen onze tour in
Kopenhagen dan ook af per fiets!
Naast hard werken is er ook voldoende gelegenheid om te
ontspannen.
Ons hotel Kong Arthur ligt in het centrum van Kopenhagen op
minder dan 10 minuten lopen van Station Nørreport. De belangrijkste
winkelstraat Strøget ligt op 15 minuten lopen van het hotel.
Graag horen wij van jullie of je mee gaat op studiereis naar
Denemarken. Dit kan via een reply op deze e-mail. Graag een
recente kopie van je paspoort of ID insluiten.
Groeten Ronald en Natasja

