
 
 
 
 

Studiereis Utrechts Fonds Achterstandswijken Kopenhagen en Malmö 
woensdag 7 tot en met vrijdag 9 september 2022 

 
 
 
Woensdag 7 september 2022 
Vertrek met KL 1127 van Amsterdam naar Kopenhagen     09.45 uur 
Aankomst Kopenhagen        11.05 uur 
Transfer naar hotel in centrum van de stad 
Lunch 
Bezoek aan The Capitol Region of Denmark, Centre for Health   13.30 uur                
Hier krijgen we te horen hoe het Deense zorgsysteem in elkaar zit, de  
financiering, medisch-sociale verbinding, op welke wijze zorg wordt  
gedaan in achterstandswijken en wat de huisartsen voor cruciale rol spelen 
Einde van dit bezoek         16.00 uur 
Walking diner onder leiding van een gids      18.00 uur
  
         
Donderdag 8 september 2022 
We brengen vandaag in twee groepen bezoeken aan diverse instellingen,  
waarbij de medisch-sociale aspecten aan bod zullen komen 
Vertrek van hotel per bus naar onze eerste afspraak    08.30 uur 
Programma (te bezoeken instellingen, waarbij wordt uitgegaan dat beide  
groepen alle instellingen bezoeken): 

• Bezoek aan een organisatie voor dementie, zgn Odense huis   

• Bezoek aan een huisartsenpraktijk in een achterstandswijk (Hoe  
wordt de POH gefinancierd of bestaat die niet)   

• Thuiszorg organisatie 

• Ouderenzorg 

• GGZ 
Onderweg de lunch 
Einde van de bezoeken ongeveer       16.30 uur 
Diner in een restaurant aan de haven 
 
  



 
 
 
 
 
Vrijdag 9 september 2022 
We nemen vandaag de bagage mee in de bus omdat we vanuit het  
bezoekadres direct rijden naar het vliegveld. 
We vertrekken vanaf het hotel per bus om       08.00 uur 
We rijden naar Malmö in Sweden (ongeveer een uur rijden) 
Programma: 

• Bezoek aan Skane Regional Council      09.00 uur                 
Hier krijgen we te horen hoe het Zweedse zorgsysteem werkt, hoe                                       
wordt omgegaan met asielzoekers/vluchtelingen, wat wordt gedaan                                        
aan ouderenzorg 

• Bezoek aan een ouderenzorginstelling     10.30 uur 

• Lunch          12.00 uur 

• Bezoek aan een huisartsenorganisatie     13.00 uur 

• Bezoek aan een nog verder in te vullen organisatie, zoals  
asielzoekerscentrum        14.30 uur 

Einde van de bezoeken        16.00 uur 
Terugrit naar het vliegveld van Kopenhagen 
We vliegen met KL 1134 van Kopenhagen naar Amsterdam   19.10 uur 
Aankomst Amsterdam        20.40 uur
     


