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TURKSE ZORGCAPACITEIT VOOR NEDERLANDSE WACHTRIJ 

 

 

Rotterdam/Istanbul, 8 december 2021 

De Nederlandse zorgsector is tijdens de coronacrisis tegen capaciteitsgrenzen aangelopen, blijkt uit het vollopen van 

de IC-afdelingen. Tevens is de geplande zorg deels uitgesteld. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte eind 

augustus nog bekend dat sinds maart 2020 zo'n 340.000 tot 380.000 operaties minder waren uitgevoerd dan verwacht.  

Het ‘overhevelen’ van Nederlandse patienten naar Turkse ziekenhuizen wordt momenteel onderzocht door de 

stichting KvK Nederland - Turkije. Turkije heeft i.t.t. andere landen minder last van capaciteitsproblemen in 

ziekenhuizen. De Turkse onderminister van Healthcare, Sebahattin Aydın, benadrukte (november 2021) dat Turkije ook 

patiënten uit het buitenland verwelkomt.  

Dankzij investeringen in de afgelopen 20 jaar heeft Turkije meer IC-capaciteit. Met 46 IC-bedden per 100K inwoners 

leidt Turkije in de lijst waarin Duitsland (29), Frankrijk (11.6), het VK (6.6), Italië (12) en Nederland (6) dus slechter 

scoren. In coronajaar 2020 zijn er 17 nieuwe megaziekenhuizen geopend met een extra beddencapaciteit van 12.350. 

Internationaal krijgt Turkije aandacht. Wereldbank country director Turkey, A. Tano Kouame weet:  "Turkey's success 

in health is celebrated around the world" (24-5-2020). Een inwijdingsceremonie van Europa’s grootste ziekenhuis werd 

bijgewoond (2019) door ambassadeurs en vertegenwoordigers van buitenlandse missies uit 45 landen.  

Turkije heeft 42 JCI (Joint Commission International) geaccrediteerde gezondheidsinstellingen. Volgens de 

standaarden van de HIMMS (Healthcare Information and Management Systems Society) kent Turkije zeven ‘slimme 

ziekenhuizen’. In Europese landen is dat aantal vijf. Ongeveer 40% van het Turks medisch personeel is opgeleid in 

landen zoals de VS en het VK, terwijl  ziekenhuizen voorzien zijn van de modernste apparatuur.  

Nederlanders van Turkse origine gaan al jarenlang naar Turkije, wanneer zij medisch specialistische hulp behoeven. 

De terechte perceptie van deze doelgroep is dat zij in Turkije goed behandeld worden en goede zorgverlening 

ontvangen terwijl de behandelingskosten veel lager zijn dan die in Nederland.  

De Stichting KvK Nederland-Turkije heeft het ‘Zorgproject NL-TR’ in het leven geroepen om de kansen en 

mogelijkheden aangaande een versterkte zorgsamenwerking tussen Nederland en Turkije inzichtelijk te krijgen. 

Belanghebbenden voor oriënterende  gesprekken en een zorgmissie naar Turkse zorginstellingen  kunnen zich melden.  
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